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Asserbo Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning til den ordinære Generalforsamling 2019
Arbejdet i Asserbo Vandværk (AV) har i perioden siden generalforsamlingen i 2018 omfattet en del
usædvanlige udfordringer og opgaver, der har krævet en ekstraordinær indsats, og bl.a. medført
et usædvanligt højt aktivitetsniveau i bestyrelsesarbejdet. Dette kan altovervejende henføres til
AV-andelshavernes beslutning i 2017 om at fastholde AVs status som et selvstændigt, forbrugerejet vandværk, og dermed ikke – som foreslået af den tidligere bestyrelse – at blive nedlagt i
forbindelse med en fusion med Baunehøj Vandværk (BV).
Som løbende og detaljeret oplyst i bestyrelsens nyhedsbreve til AV-andelshaverne m.fl. har vi – i
overensstemmelse med de modtagne tilkendegivelser på generalforsamlingen i 2018 – udfoldet
store bestræbelserne på i et åbent og konstruktivt samarbejde med BV-bestyrelsen at få koordineret og ajourført de bestående samarbejdsaftaler særligt mellem AV og BV, men også samarbejdsaftalerne inden for Vandværkssamarbejdet, der tillige omfatter vandværkerne i Tisvilde,
Vejby og Smidstrup.
Beklageligvis viste det sig aldeles umuligt at få etableret den fornødne dialog med BV-bestyrelsen,
og et fortsat samarbejde med BV og vandværkerne i Vandværkssamarbejdet har det således ikke
været muligt at få sikret.
På den baggrund har bestyrelsen anvendt betydelig tid og kraft på at finde frem til og at indgå
bindende aftaler med nye, kvalificerede serviceleverandører både på det teknisk-driftsmæssige og
på det administrative område.
Uagtet disse ekstraordinære forhold har bestyrelsen i sit arbejde haft fokus på at opfylde AVs
formålsparagraf (jfr. Vedtægten for Asserbo Vandværk a.m.b.a., § 2 – egne understregninger):
1. ”I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for
vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets
forsyningsområde i Halsnæs og Gribskov kommuner med godt og tilstrækkeligt vand til
lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige
afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser”.
2. ”At varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf
afledte forhold”.
Efterfølgende vil opfyldelsen af de enkelte i delmål i AVs formålsparagraf blive belyst nærmere.
1. Asserbo Vandværks vandindvinding, forsyningsområde og forsyningsnet
AV har rådighed over tre boringer beliggende i Tisvilde Hegn, der har en samlet
indvindingstilladelse på 105.000 kubikmeter (m3) per år.
I 2018 blev oppumpet i alt 85.085 m3 råvand.
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Forsyningsområdet omfatter i alt 2.169 aftagere/andelshavere, heraf er ca. 30%
helårsforbrugere.
Området afgrænses af Ramløse Å og Arresø mod øst, Helsingevej mod syd og Privatvej,
Peter Jensensvej, Paradisstien og Kattegat ved Stængehus mod vest og nord.
På AVs hjemmeside kan ses et kort over vandværkets forsyningsområde.
2. Vandkvaliteten og leveret vandmængde
Driftslederen og bestyrelsen er stærkt fokuseret på at overvåge kvaliteten af det til AVs
forbrugere leverede vand. Dette gælder ikke mindst pesticidrester i drikkevandet.
I september 2018 var der debat i medierne om stoffet arsen, der findes i drikkevandet
overalt i Danmark - men i forskellige koncentrationer. Arsen forekommer helt naturligt i
grundvandet. Grænseværdien for den af myndighederne tilladte mængde arsen i
drikkevandet er 5 mikrogram pr. liter. Analysetallene fra AVs tre boringer: 0,55 – 0,99 –
2,75 mikrogram pr. liter. Når drikkevandet derefter sendes ud fra vandværket, er tallet på
1,2 mikrogram pr. liter – og dermed langt under myndighedernes grænseværdi.
Vi er endvidere af myndighederne blevet pålagt at teste vort vand for et pesticid som DMS
(dimethylsulfamid), der har været brugt til at beskytte træer og buske mod svampeangreb.
Grænseværdien er her 0,10 mikrogram pr. liter.
Som led i overvågningen af vandkvaliteten fra vore boringer har vi senest i april 2019 som
en test ladet foretage en analyse af råvandet fra én af vore 3 boringer i Tisvilde Hegn.
Analyseresultatet viste under rubrikken ”Ikke påvist” et analyseresultat på ”< 0,010
mikrogram pr. liter”, dvs. intet påviseligt indhold af DMS i (denne prøve) af AVs vand !
Interesseorganisation Danske Vandværker har for nylig opfordret alle vandværker i landet
til at undersøge deres vand for forekomsten af Clorothalonil-amidsulfonsyre. Dette pesticid
kaldes nu for CTASS. Bestyrelsen har anmodet driftslederen om at foranledige at der i den
næste rutinemæssige vandanalyse også testes for CTASS.
Interesserede andelshavere kan løbende på AVs hjemmeside finde aktuelle informationer
om resultaterne af analyserne af vandet fra AV.
I 2018 har AVs vandværk i alt udpumpet 80.633 m3 vand til sine forbrugere.
Vandspildet, dvs. differencen mellem mængden af brugsvand udpumpet fra AVs vandværk
og den med forbrugerne afregnede vandmængde, lå i 2018 lige under den grænse på 10%,
der udløser en statslig ”strafafgift”.
Årsagen til dette for store vandtab er utætheder i ledningsnettet og ledningsbrud.
Formentlig har et større ledningsbrud, der blev konstateret og repareret ultimo
2018,forårsaget en stor del af vandspildet i det forgangne år.
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Driftslederen følger løbende udviklingen i vandforbruget hen over døgnet med henblik på
tidligst mulig opsporing af vandtab på AVs ledningsnet.
For at sikre ubrudt levering af vand til forbrugerne er der etableret ringforbindelser fra AVs
forsyningsnet til de to nærmest beliggende vandværker, dvs. Asserbo By Vandværk og
Baunehøj Vandværk.
I situationer med forsyningsproblemer – f.eks. i tilfælde af driftsforstyrrelser eller planlagte
renoveringsarbejder – kan disse ringforbindelser åbnes, og dermed kan vandforsyningen til
det berørte vandværks forbrugere til enhver tid opretholdes.
3. Forbrugernes driftsbidrag
AVs forbrugere, dvs. AV-andelshaverne, betaler et løbende driftsbidrag bestående af
følgende komponenter:
 En fast årsafgift for adgangen til at få leveret vand fra AV.
Denne faste betaling har i de seneste år udviklet sig som følger:
- 2010/11
= kr. 771,- per andelshaver per år (ekskl. moms)
- 2011/12
= kr. 801,- per andelshaver per år (ekskl. moms)
- 2012/13
= kr. 801,- per andelshaver per år (ekskl. moms)
- 2013/14
= kr. 850,- per andelshaver per år (ekskl. moms)
- 2014/15 og 2015/16 = kr. 800,- per andelshaver per år (ekskl. moms)
- 2016/17 og 2018/19 = kr. 640,- per andelshaver per år (ekskl. moms)
- 2019/20 (budgettal) = kr. 500,- per andelshaver per år (ekskl. moms)


En variabel afgift per leveret kubikmeter vand.
Dette variable driftsbidrag har de seneste år udviklet sig som følger:
- 2010/11
= kr. 18,00 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2011/12
= kr. 18,75 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2012/13
= kr. 18,75 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2013/14
= kr. 15,00 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2014/15 og 2015/16 = kr. 9,60 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2016/17
= kr. 8,00 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2017/18 og 2018/19 = kr. 7,40 per kubikmeter (ekskl. moms)
- 2019/20 (budgettal) = kr. 11,70 per kubikmeter (ekskl. moms)
Til budgettallene for 2019/20 skal bemærkes følgende:
- Der er i budgettet for 2019/20 foretaget en for AV indtægtsneutral omfordeling
mellem den faste og den variable del af forbrugernes driftsbidrag – jfr. drøftelserne herom på generalforsamlingen 2018,
og
- Der er i budgettet for 2019/20 indregnet nogle ekstraordinære omkostninger
knyttet til afviklingen af samarbejdet med BV.
Dvs. at forbrugernes driftsbidrag i de kommende år – alt andet lige – vil kunne
nedsættes.

Side 3 af 5

Asserbo Vandværk A.m.b.a.

Bestyrelsen

4. Fornyelse og udvidelser af AVs anlæg og forsyningsnet
Som anført i AVs formålsparagraf skal forbrugernes (dvs. andelshavernes) driftsbidrag
tillige give mulighed for fornyelse og nødvendige udvidelser af AVs anlæg (boringerne og
vandværket) og forsyningsnettet.
I de seneste år er anvendt følgende beløb til renoveringsprojekter:
 År 2013
= kr. 1.143.580 (ekskl. moms)
 År 2014
= kr. 1.443.404 (ekskl. moms)
 År 2015
= kr. 1.292.639 (ekskl. moms)
 År 2016
= kr. 1.471.367 (ekskl. moms)
 År 2017
= kr. 1.077.324 (ekskl. moms)
 År 2018
= kr. 2.243.036 (ekskl. moms)
 År 2019 (budgettal) = kr. 2.280.000 (ekskl. moms)
Den nuværende bestyrelses forstærkede indsats for at få renoveret AVs forsyningsnet
tager sigte på at øge forsyningssikkerheden, at formindske vandspildet og at reducere de
fremtidige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger mest muligt til gavn AVs forbrugere,
herunder forbedre muligheden for at nedsætte driftsbidraget.
Renoveringsaktiviteterne i driftsåret 2018 har omfattet følgende:
 Alle 3 boringer i Tisvilde Hegn er blev moderniseret og ”løftet” over terræn.
Investeringsudgift i alt kr. 739.305 (ekskl. moms).
 Ca. 3.200 meter forsyningsledninger med tilhørende stikledninger er blevet renoveret i
2018.
De p.t. igangværende renoveringsarbejder vedrører en fornyelse af forsyningsledningen med
tilhørende stikledninger på Frederiksværkvej/Helsingevej.
Videre frem i 2019 er det planen at forny en hovedforsyningsledning langs Nyvej, som bl.a.
indgår i ringforbindelsen til Asserbo By Vandværk.
5. Asserbo Vandværks drift og administration
Status for AVs nu selvstændige drift og administration er nærmere beskrevet i det i den
forgange uge udsendte Nyhedsbrev nr. 8, maj 2019, som kan ses på AVs hjemmeside
www.asserbovand.dk .
6. Afviklingen af samarbejdet med Baunehøj Vandværk og Vandværkssamarbejdet
Alt samarbejde mellem AV og BV samt de øvrige vandværker i Vandværkssamarbejdet er
ophørt ved udgangen 2018.
Bestyrelsen har løbende i sine nyhedsbreve orienteret alle AV-andelshavere om
udviklingen i relationen mellem AV og BV.
I det senest udsendte nyhedsbrev (Nyhedsbrev nr. 8, maj 2019) findes en detaljeret
redegørelse for den aktuelle status for løsningen af de resterende økonomiske
mellemværender, der – på initiativ af BV-bestyrelsen – beklageligvis er overdraget til
retslig behandling.
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Samtlige nyhedsbreve fra bestyrelsen kan ses på AVs hjemmeside.
7. Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen arbejder målrettet efter retningslinjerne i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i
de forbrugerejede forsyningsselskaber” (udgivet af interesseorganisationerne Danske
Vandværker og Dansk Fjernvarme, februar 2018).
Den nuværende AV-bestyrelse har en faglig og erfaringsmæssig bred sammensætning, der
overordnet dækker såvel teknik og drift, administration og økonomi, drifts- og projektledelse samt kommunikation og samarbejde.
Samarbejdet internt i bestyrelsen fungerer særdeles tilfredsstillende, hvilket bl.a.
medfører, at samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til fortsat at bidrage til
den afsluttende implementering af AV-andelshavernes beslutning om, at AV også videre
frem skal bestå som et selvstændigt, forbrugerejet vandværk.
Siden generalforsamlingen 2018 har der været afholdt i alt 16 bestyrelsesmøder.
Herudover har bestyrelsesmedlemmer deltaget i diverse eksterne møder, bl.a. i regi af
interesseorganisationen Danske Vandværker og vandrådene i Gribskov og Halsnæs
kommuner.
8. Relationen til Asserbo Vandværks andelshavere
I overensstemmelse med anbefalingerne i ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de
forbrugerejede forsyningsselskaber” påbegyndte den nyvalgte bestyrelse primo 2018
udsendelse af nyhedsbreve til AV-andelshavere m.fl. med det formål, løbende og efter
behov at orientere om væsentlige hændelser og udviklinger af betydning for AV.
Det er bestyrelsens indtryk, at disse nyhedsbreve er blevet modtaget positivt og med stor
interesse.
Antallet af udsendte nyhedsbreve har væsentligt oversteget intentionen, og bestyrelsen
forventer, at nyhedsinformationer til andelshaverne, samarbejdspartnere o.a. interessenter fremover kan sammenfattes i normalt 3 nyhedsbreve per år.

På den forestående ordinære generalforsamling den 14. juni 2019 vil bestyrelsen i sin mundtlige
beretning fremkomme med uddybende kommentarer til nærværende beretning.

Asserbo, den 23. maj 2019
Pbv.
Klaus Petersen
Formand for Asserbo Vandværks bestyrelse
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