Årsberetning 2011
I/S Åbjerg Vandværk
Bestyrelsen har i 2011 holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære
generalforsamling.
Vandanalyserne viser, at der fortsat er BAM i vandet fra den ene boring – mængden
er uændret i forhold til sidste år. MTBE er stadig til stede i samme størrelsesorden
som tidligere, dvs. at det ikke udvikler sig, og det er bestyrelsen godt tilfreds med.
I/S Åbjerg Vandværk er medlem af FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) og
gennem dette samarbejde har bestyrelsen besluttet at lade udarbejde en
tilstandsrapport for vandværket, vore boringer og ledningsnet. Tilstandsrapporten
udarbejdes af helt uvildige eksperter og vi får på den måde en præcis beskrivelse af
hvilke områder det er værd at satse på med hensyn til vedligehold og forbedringer.
Tilstandsrapporten forventes bl.a. også at indeholde en anvisning på hvorledes vi
rent faktisk kan fjerne BAM fra vores drikkevand. Tilstandsrapporten vil ligeledes
finde anvendelse i forbindelse med en værdisætning af vandværket og
installationerne – en sådan værdisætning har man siden 2006 skulle anvende når
man ønsker at regulere taksterne. Tilstandsrapporten forventes færdig medio 2012.
FVD-samarbejdet tilbyder ligeledes gruppebaserede forsikringer i Tryg Forsikring –
en del af vores forsikringer lå allerede i Tryg Forsikring, så her er den eneste forskel
prisen, hvor der kan forventes en besparelse. Bestyrelsen har i den anledning
besluttet, at udvide med en bestyrelsesansvarsforsikring, således at det ikke længere
er bestyrelsesmedlemmernes personlige formue, der skal dække evt. uheld.
I slutningen af 2010 konstateredes det, at spildforbruget gennem en årrække var
vokset – denne stigning fortsatte gennem 2011 i samme takt som tidligere, dvs. med
små skridt.
I løbet af 2011 har vi udskiftet 6 stophaner, 2 kvarterafspæringsventiler og repareret
2 ledningsbrud. Alt i alt et ganske højt aktivitetsniveau for et vandværk af vores
størrelse. Bestyrelsen forventer, at aktivitetsniveauet vil forblive højt over de
kommende år, i forventningen om, at spildet kan nedsættes væsentligt og at
samtidig holde ledningsnettet i fornuftig stand. En egentlig lækagesøgning forventes
igangsat når vinteren er overstået.
I august 2011 vedtog Folketinget nye regler for sikkerhedszoner i forhold til boringer.
Disse regler betyder, at vandværkerne fik 14 dage til at sørge for, at det var tinglyst
på de omkringliggende ejendomme, indenfor 25 meter, at der ikke må bruges nogen
former for kemisk bekæmpelse af hverken dyr eller planter. Heldigvis fik disse regler
ingen regulær betydning for vores vandværk, da reglerne udelukkende gælder for
produktionsarealer og ikke private havearealer. Ligeledes vedtog Folketinget den 22.
december 2011, at statsafgiften på vand skulle stige fra kr. 5,00 til kr. 5,90 + moms –
dette giver naturligvis anledning til en højere vandregning hos den enkelte forbruger,
men det er jo ikke noget Åbjerg Vandværk har eller får nogen andel i.
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Samarbejdet mellem vandværkerne i Frederikssund Kommune i Vandrådet er sidst
på året udbygget til at omfatte udarbejdelse af en model-beredskabsplan i
samarbejde med beredskabschefen for Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Åbjerg
Vandværk har tilsluttet sig dette arbejde og vi afventer udarbejdelsen af vores første
egentlige beredskabsplan.
For enden af Kæmpesvej har vi en forbindelsesledning til Frederikssund Forsyning,
således at vi kan få vand i tilfælde af forurening eller større arbejder på vandværket.
Imidlertid er det blevet meddelt, at vi ikke kan forvente, at få lov til at bruge den som
den er i dag – den skal nemlig iht. reglerne udstyres med en forbrugsmåler og en
udluftningsmulighed. I tilfælde at problemer, har beredskabschefen lovet, at levere
vand i tankvogne. Bestyrelsen forventer, at igangsætte arbejde med ændring af
forbindelsen inden sommerferien 2012, således at vi igen kan have et sikkerhedsnet.
I september måned indgik Åbjerg Vandværk aftale med firmaet Blue Idea, som har
udviklet en løsning til at sende SMS’er til mobiltelefoner til bestemte adresser.
Allerede 3 dage efter fik vi desværre brug for advarslen, da vi var nødt til at lukke for
vandet en aften pga. ledningsbrud på Sundparken. Ordningen er blevet taget utroligt
godt i mod af forbrugerne og på denne måde kan vi orientere ca. 80 % af alle
hustande, nemt og hurtigt. I videst mulig omfang informerer vi de hustande som ikke
fik en SMS pr. brev. Åbjerg Vandværk fungerer som referencekunde for Blue Idea og
vi har på den måde delt vore erfaringer med nogle andre vandværker over hele
landet. I 2012 har Frederikssund Forsyning også valgt at tilmelde sig ordningen.
Da der stadig er hustande som ikke er tilmeldt ordningen og hvor vi ville forvente, at
der fandtes mindst én mobiltelefon, vil vi godt opfordre beboerne til at tilmelde sig.
I eftersommeren fik vi renoveret vandværkets forhave – vi fik fjernet den
perlestensbelægning som efterhånden krævede en del arbejde at friholde for ukrudt
– i stedet fik vi etableret et nyt muldlag og sået græs. Fra mange sider er dette blevet
bemærket og bestyrelsen er da også glade for det pæne resultat.

Frederikssund, 19. april 2012.
Michael Tofte,
formand.
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