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Med dette nyhedsbrev ønsker bestyrelsen at orientere vandværkets andelshavere,
samarbejdspartnere o.a. interessenter om udviklingen siden Nyhedsbrev nr. 11, der kan ses på
hjemmesiden www.asserbovand.dk
Efter den endelige afslutning af tvisten med Baunehøj Vandværk kan bestyrelsen nu koncentrere
kræfterne om at varetage vandværkets kerneopgaver.

Vandkvalitet:
Medierne var primo november fulde af historier om, at Miljøstyrelsen ikke har implementeret EU’s
drikkevandsdirektiv godt nok i dansk lovgivning. Det betyder, at der siden 2013 er givet forkerte
dispensationer til vandværker for overskridelser af kravværdier for pesticider.
Asserbo Vandværk har ikke været påvirket af denne problemstilling og kvaliteten af vores vand er
fortsat meget høj og fortjener stadig prædikatet ”Asserbo Champagne”.

Forsyningssikkerhed:
Renoveringen af ledningsnettet og hermed forbedring af vores vandforsyning er fortsat under
udvikling. Vi har skiftet rør i det bestående ledningsnet for at forebygge nedbrud og samtidig give
mulighed for at øge vandtrykket mhp. en mere optimal vandforsyning til alle brugere. Dette
arbejde fortsætter, således at også den generelle struktur for ledningsnettet forbedres.
Desuden arbejder vi på at forbedre de vigtige nødforbindelser til de to nabovandværker ved
opgradering med nye og større rør. Vi er samtidigt i dialog med Asserbo By Vandværk mhp. at
optimere den gensidige nødforsyning, således at fornøden vandforsyning også kan sikres i
perioder med stort vandforbrug i vandværkerne.
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En nærmere gennemgang af AVs vandværk har påvist et lidt større renoveringsbehov inden for de
nærmeste år.
Som et element i videreudviklingen af forsyningssikkerheden arbejdes der endvidere med planer
for at optimere AVs bestående vandboringer i Tisvilde Hegn, herunder udnyttelse af den i aftalen
med Skov- og Naturstyrelsen indeholdte mulighed for at etablere en supplerende vandboring i
hegnet.
Ovennævnte plan for renovering og udbygning af AVs forsyningskapacitet er ved at blive endeligt
konkretiseret i en flerårig investeringsplan, som bestyrelsen vil redegøre nærmere for når denne
er færdigbearbejdet.
Planen vil dog allerede for 2021 indebære et ekstraordinært investeringsbidrag på kr. 500,- pr.
andelshaver, hvilket vil fremgå af takstblad 2021.

Undgå frostskader på vandrør:
En vinter med frostgrader kan gøre stor skade på dine vandrør. Derfor bør du tage dine
forholdsregler, bl.a. at lukke for hovedhanen i de perioder du ikke opholder dig på adressen.
Bestyrelsen skal i den forbindelse på given foranledning oplyse, at omkostninger for vandspild, der
skyldes lækager i andelshaverens vandinstallation, ikke eftergives af vandværket. Det skyldes, at
denne del af vandinstallationen er andelshaverens ansvar og, at tabet ved eftergivelse i modsat
fald ville skulle dækkes af de øvrige andelshavere.

Driftsomkostninger:
Som led i vores ønske om hele tiden at mindske driftsomkostningerne har vi kigget på
mulighederne for effektivisering af vores administration. I den forbindelse vil vi fra 2021 indføre
gebyr for ikke elektroniske opkrævninger, og det vil fremover ikke være muligt med AVadministrationen at aftale afdragsordninger for betaling. Disse forhold vil fremgå af takstblad
2021.
Bestyrelsen ønsker alle AVs andelshavere og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et
Lykkebringende Nyt År 2021!
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Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
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