Årsberetning 2010
I/S Åbjerg Vandværk
Bestyrelsen har i 2010 holdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære
generalforsamling. I løbet af året har Erik Hjetting og Flemming Jensen valgt at
udtræde af bestyrelsen, hvorfor begge suppleanter, Sara Nørgaard og Bettina
Henningsen, er indtrådte i deres sted.
Ved det første bestyrelsesmøde efter sidste generalforsamling var den afgåede
formand Kjeld Skaaning inviteret til at fortælle vidt og bredt om vandværkets drift og
de løbende forretninger, således at Kjeld Skaaning kunne overdrage
formandsposten.
Bestyrelsen valgte at lade Kjeld Skaaning fortsætte det daglige arbejde med at passe
vandværket, således at Kjeld Skaaning i dag fungerer som vandværksbestyrer, med
Bent Hansen som ferieafløser. Ejendommen passes i øvrigt af Kenn Simonsen.
Bestyrelsens første større opgave var at finde ud af, hvordan vandværket i fremtiden
skulle drives administrativt. Bestyrelsen har valgt at udlicere al drift til en
professionel partner; der var flere gode tilbud og valget faldt på Microwa ApS i
Hammel. Microwa varetager både vandregnskab og opkrævninger, samt
finansregnskab for vandværket.
I efteråret gennemgik Frederikssund Kommunes miljøafdeling vandværket og
installationerne. Konklusionen var, at vandværket er meget velholdt, omend af ældre
dato. Kommunens repræsentanter havde en række konstruktive ideer til hvordan
vandværket kunne forbedres og fremtidssikres.
En ny udgave af vandforsyningsloven trådte i kraft pr. 2010 – denne rummer ingen
væsentlige ændringer for små vandværker som Åbjerg Vandværk, men en række
stramninger for store vandværker. Dette skal efter alt at dømme ses som et vink til
de små vandværker om hvad der er i vente, når loven revideres igen i 2015. Det er
bestyrelsens opfattelse, at vi skal tage fat på udføre nogle af de opgaver, som vi kan
blive ramt af om 4-5 år, således disse tiltag ikke kommer som en overraskelse –
kommunens forslag til forbedringer skal bl.a. ses i dette lys. Bestyrelsen har haft
lejlighed til at diskutere de mulige forbedringer med en mangeårige leverandør og
bestyrelsen arbejder med et katalog over mulige opgaver. I den forbindelse kan vi
ikke afvise, at det vil være en god idé at gennemføre de fleste nytiltag samtidig – hvis
pilen peger i den retning indkalder bestyrelsen til en ekstra-ordinær
generalforsamling.
I løbet af året er der dukket 2 uønskede stoffer op i vores drikkevand nemlig BAM og
MTBE, heldigvis i begge tilfælde i uhyre lille mængde, langt fra grænseværdierne.
BAM er et nedbrydningsprodukt fra en række populære ukrudtsmidler fra perioden
1965-1997 – stoffet har været forbudt siden 1997. De lærde er endnu ikke helt enige
om, hvorvidt BAM er sundhedsskadeligt, men da man jo generelt ikke accepterer
kemikalier i dansk drikkevand er det uønsket. BAM kan ikke ”rejse” særligt langt i

Side 1 af 2

Årsberetning 2010 – I/S Åbjerg Vandværk
vandet og det er derfor sandsynligt, at det stammer fra ukrudtsbekæmpelse i vore
egne haver.
MTBE er kendt som det stof, der tilsættes benzin og olie i stedet for bly. Stoffet er
meget vandopløseligt og kan ”rejse” langt. Stoffet er sundhedsskadeligt, men altså
pt. er indholdet mere end 100 gange under grænseværdien.
Begge stoffers tilstedeværelse bekymrer selvsagt vandværkets bestyrelse og
bestyrelsen er derfor begyndt at undersøge mulighederne for at etablere en egentlig
fredningszone rundt om vores boringer. Under normale omstændigheder etableres
en 10 meters fredningszone rundt om nye boringer – i vores tilfælde har
vandværkets egen grund fungeret som fredningszone. Ønsket fra bestyrelsens side
er at udvide dette område. Et sådant tiltag kan vi naturligvis kun foretage i tæt
samarbejde med vore naboer og det er bestyrelsens håb, at vi kan tage fat på dette
arbejde i løbet af 2011. Alle omkostninger til landmålere og tinglysninger afholdes
naturligvis af vandværket. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi må gøre meget for at
sikre vandværkets og dermed vores alle sammens drikkevandsressource.
Åbjerg Vandværk er i årets løb blevet medlem af Vandrådet i Frederikssund
Kommune. Vandrådet er et frivilligt samarbejdsorgan for de private vandværker i
kommunen. Vandrådets hovedopgaver er at repræsentere vandværkerne i forhold til
generelle problemstilling i kommunen, at være med til, at udarbejde de
fælleskommunale beredskabsplaner osv.
I løbet af sidste år og specielt i starten af 2011 har vandværket udpumpet langt mere
vand end normalt , samtidig ses dette ikke dækket af et øget forbrug hos
interessenterne. Det tyder på, at vi har et antal lækager som skal udbedres. Da der
ikke umiddelbart er nogen steder, hvor en eller flere lækager er synlige, bliver vi
nødt til at foretage en egentlig lækagesøgning. Lækagesøgningen kompliceres ved, at
vandværket ikke har målfaste kort over placeringen af ledninger og stophaner. Vi
undersøger muligheden for, at vi samtidig med, at vi leder efter de vigtigste lækager,
får de afsøgte ledninger og stophaner indtegnet på et digitalt kort. Grundlæggende
er vores ledningsnet fra perioden 1940-1955 og derfor skal vi også til at tænke på, at
det vil være hensigtsmæssigt at lægge en plan, således at vi over de næste 10-15 år
får udskiftet hele vores ledningsnet – første trin i en sådan plan er at få fastlagt
placeringen af vandværkets ledninger m.m.
2010 har således været et år, der har budt på udfordringer på flere fronter, både i
forhold til at finde en prisbillig og stabil administration for vandværket, men også at
kigge nærmere på vores produktionsapparat, i en vurdering af, hvordan vandværkets
fremtid sikres bedst muligt.

Frederikssund, 27. april 2011.
Michael Tofte,
formand.
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