Årsberetning 2012
I/S Åbjerg Vandværk
Bestyrelsen har i 2012 holdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen har gennem året arbejdet på at lave en plan for Interessentskabets
overgang til et Andelsselskab med begrænset ansvar. Bestyrelsen fremlægger på
generalforsamlingen 2013 denne plan og udkast til helt nye vedtægter – vi håber, at
medlemmerne vil tage godt imod initiativet, som skal sikre Åbjerg Vandværk mange
år ud i fremtiden, organisatorisk og juridisk.
Vandanalyserne viser, at der fortsat er BAM i vandet fra begge boringer – mængden i
boring-øst er uændret i forhold til sidste år, men stigende i boring vest. 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
disse opfordrer vandværket til at lade udarbejde en tilstandsrapport for vandværket,
vore boringer og ledningsnet. Tilstandsrapporten er udarbejdet af helt uvildige
eksperter og vi har på denne måde fået en præcis beskrivelse af hvilke områder det er
værd at satse på med hensyn til vedligehold og forbedringer. Tilstandsrapporten
indeholder også et forslag til hvordan vi måske kan nedbringe mængden af BAM fra
vores drikkevand. Tilstandsrapporten finder ligeledes 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.
Bestyrelsen indgår i en tæt dialog med Frederikssund Kommune og vores rådgiver,
Dansk Vand og Natur, omkring håndteringen af BAM-problemet.
I løbet af sommeren fik vi gennemgået vores rentvandstank – vi valgte her at bruge
helt ny teknologi i form af en undervandsrobot og hele inspektionen blev optaget på
video (prisen var den samme, hvis der skulle have været anvendt dykkere). Det var en
meget positiv oplevelse – der er kun få problemer, som bør løses snarest – og ingen
meget hastende opgaver. Disse problemer kan desværre ikke løses med vandværket i
drift og de afventer derfor muligheden for at få vand fra Frederikssund Forsyning.
I løbet af 2012 har vi udskiftet 5 stophaner og etableret en ny ledning i Højbovej
(herunder en ny kvarterafspæringsventil ved Roskildevej og 4 nye stophaner). De
fleste af disse udskiftninger var resultatet af, at vi fik foretaget en egentlig
lækagesøgning i hele ledningsnettet. Lækagesøgeren fandt minimum 1 stor og 2 små
fejl på Højbovej, hvilket ledte til beslutningen om, at udskifte hele ledningen; i
forbindelse med udskiftningen konstateredes yderligere én fejl – økonomisk set, var
det således billigere at udskifte frem for at reparere.
Efter alle disse reparationer var vores spild så lille, at det er beskrevet som værende
meget lille i forhold til vores ledningsnets alder. Desværre er spildet vokset igen i
årets sidste måneder, så derfor er vi allerede i gang med at lede igen. De fleste af
disse lækager skyldes nedslidte stikledninger og jordledninger og vi må forvente, at
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efter som langt de fleste af vores ejendomme er bygget i perioden fra 1950-1965 vil
der være et stigende antal stikledninger, der skal udskiftes. Det skal bemærkes, at
jordledningen er det stykke vandledning, som går fra skel indtil huset – uanset
stophanens placering, ejes af husets ejer og ikke af vandværket.
Vores aktivitetsniveau er således stadig meget højt for et vandværk af vores størrelse.
Bestyrelsen forventer fortsat, at aktivitetsniveauet vil forblive højt over de kommende
år, i forventningen om, at spildet kan holdes på et lavt niveau og at vi samtidig kan
holde ledningsnettet i fornuftig stand.
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. I
slutningen af året fik vi en aftale i stand med Frederikssund Forsyning omkring den
praktiske udførsel af den krævede ombygning. Vi forventer at ombygge forbindelsen
således, at den kan åbnes og bruges umiddelbart, uden egentlig udluftning, ligesom
der etableres en vandmåler med kontra-ventil, således at vandet kun kan løbe fra
Frederikssund Forsyning til Åbjerg Vandværk.
I slutningen af året vedtog Folketinget nye regler mht. kvalitetssikring og uddannelse.
Inden udgangen af 2014 skal vandværket have indført et kvalitetsstyringssystem og
driftsansvarlig (hos Åbjerg Vandværk er dette formanden) skal have gennemført og
bestået eksamen i drift af vandforsyning og vandværkspasserne (også evt. afløsere)
skal have gennemført og bestået eksamen i vandværkshygiejne. Dette vil i sagens
natur ikke være gratis, så derfor skal vandværket over de kommende år regne med at
investere i konsulentbistand og fagmæssig uddannelse for at sikre, at vi har lov til at
drive vandværket.
Pga. de mange reparationer og arbejdet med at løse BAM-problemerne er
vandværkets økonomi noget anstrengt. Vi bliver nødt til at se i øjnene, at en ret stor
procentdel af vores ledningsnet inkl. stikledninger har nået en ganske høj alder og
derfor kræver reparationer og udskiftninger. Dertil kommer, at selve vandværket også
er 55 år gammelt og på nogen områder begynder alderen også her at trykke. Derfor
bliver vi nødt til, langsomt, at hæve prisen – og i 2013 forventes det faste bidrag
hævet fra kr. 380 pr. år til kr. 450 pr. år.

Frederikssund, 17. april 2013.
Michael Tofte,
formand.
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