Årsberetning 2016
Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen har i 2016 holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste ordinære generalforsamling. Der
har ikke været kursusaktiviteter for bestyrelse eller ansatte i 2016.
I årets løb har vi haft 1 brud på ledningerne og 1 defekt stikledning – begge brud var ikke
komplicerede og derfor ikke kostbare og vi slap næsten for asfalt-arbejder i den anledning.
Året har stået i ledningsrenoveringsprojektets tegn – og projektet kører jo for tiden – og
påvirker alles hverdag.
På generalforsamlingen i 2016 vedtoges en række ændringer til projektet, da de modtagne
tilbud var for høje i forhold til vores budget. Efter generalforsamlingen 2016 skulle bestyrelsen
afklare en række spørgsmål til projektet – og da disse svar, efter bestyrelsens opfattelse, ikke
nødvendiggjorde ændringer til projektet og dermed en ekstra-ordinær generalforsamling,
valgte bestyrelsen at gå i gang med projektet. Da projektet var tæt på at skulle i gang viste det
sig desværre, at vores nye nødforbindelse til Frederikssund Forsyning ikke kunne realiseres
som tidligere beskrevet. Årsagen var, at Byrådet havde besluttet, at Frederikssund Forsyning
om muligt skulle fusioneres med en række andre nordsjællandske forsyningsselskaber –
Frederikssund Forsyning var derfor blevet pålagt ikke at udføre andre projekter end dem som
de allerede havde indgået juridisk bindende aftaler på – og i vores samarbejde omkring
Roskildevej-ledningen var der ikke skrevet kontrakt med nogen entreprenør endnu.
Ledningsrenoveringsprojektet skulle derfor ændres igen – bestyrelsen mener ikke, at vi kan
undvære en brugbar nødforbindelse – at fjerne denne opgave fra projektet ville kræve en
ekstra-ordinær generalforsamlings godkendelse.
Bestyrelsen satte sig derfor sammen med Frederikssund Forsyning og vores ingeniørfirma
Dines Jørgensen og lavede en løsning, hvor Åbjerg Vandværk ganske vist skal etablere og
betale for 12 meter ekstra ledning, men hvor projektet på Roskildevej og Åbjergvej samtidig
blev betydeligt simplere. Disse ændringer var samlet set for store til at kunne indeholdes i de
eksisterende tilbud og derfor blev der lavet en anden udbudsrunde i august 2016. Et par andre
ændringer på det tilbudsmæssige blev også lagt ind, hvoraf den væsentligste var, at vi ønskede
et fast-pris-tilbud.
Herefter fremkom 4 meget gode tilbud, hvoraf tilbuddet fra SHT ApS var langt det billigste og
arbejdet startede i september 2016 med Grønnevej og Vinkelvej, i oktober/november fulgte
Vestervej og Vangedevej og i december Bakkevej og Roskildevej (nr. 108 til 114).
Selvom bestyrelsen var af den opfattelse, at vi var ganske godt forberedt, har der været
overraskelser undervejs. Ledningsmaterialerne har været anderledes end forventet og
ledningernes placering har også ”drillet”. Eksempelvis var vi af den opfattelse, at Grønnevej var
en 2” støbejernsledning hele vejen, men i virkeligheden var de første 50 meter en 2” støbejern,
de næste ca. 24 meter var en 2” eternit og de sidste ca. 25 meter en 50mm hvid PVC. Et
eksempel på problematisk placering var Vinkelvej, som vi mente var placeret i fortovet ud for
de lige numre – det holdt også stik frem til nr. 2, så skiftede ledningen side og fortsatte ud for
nr. 7 og skiftede så side igen ud for nr. 4.
Den slags komplicerer projektet og giver løbende udfordringer; ting der viser sig at være
markant anderledes end beskrevet kan betyde, at projektet skal ændres - det arbejde foregår
løbende og betyder også, at vi i nogle tilfælde har måttet betale ekstra-regninger. Projektet er
ganske vist et fast-pris-projekt, men naturligvis kun så længe beskrivelsen er nogenlunde i
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overensstemmelse med virkeligheden. Ekstra-omkostningerne har indtil videre ikke været
store, men bestyrelsen overvåger det nøje.
Vores vandanalyser er uændrede – der er derfor ikke behov for specielle tiltag for tiden. Vestboringens renoveringsbehov er fastslået. Bestyrelsen har undersøgt priser og hvilke
udfordringer en sådan renovering vil give og da vores boringer ligger så tæt på hinanden vil vi
ikke kunne indvinde vand i ca. 24 timer – og der er dermed behov for vand udefra. Rent
vandværksvand kan købes i 20 m3-tankvogn til en fornuftig pris, hvilket derfor kunne blive en
løsning, der tilmed er princip-godkendt af kommunen. Prisen for genforing og regenerering
holder sig på det budgetterede niveau. Bestyrelsen foretrækker at vente med opgaven, til ny
nødforbindelse til Novafos er etableret.
I juni/juli 2016 bad Frederikssund Kommune alle vandværker i kommunen om, at indsende
dokumentation og ansøgning i forhold til indvindingstilladelse. Formanden og næstformanden
kæmpede sig igennem de mange skemaer – der var selve skemaet for indvindingstilladelsen
med spørgsmål vandværkets indretning og boringerne ydelser m.m., dernæst skema til analyse
af retur-skyllevand (hvor det var nødvendigt at få udledningsvandet analyseret på
laboratorium) og afløbsforhold (og naboernes dræn-løsninger) samt skema til VVMredegørelse. Grundlæggende har vi ansøgt om uændrede betingelser i forhold til dem vi har
haft siden 2004. Vi mangler ved årsafslutningen at høre fra kommunen om resultatet af vores
anstrengelser, men bestyrelsen forventer ikke at kommunen vil stille yderligere krav.
I årets løb har bestyrelsen også arbejdet med udformningen af en beredskabsplan for Åbjerg
Vandværk – dette arbejde nærmer sig sin afslutning og Frederikssund Kommune skal nu høres
om planen.
På selve vandværket har der ikke været væsentlige arbejder - der er desværre stadig rør på
vandværket som tærer, specielt på filtersiden, men vi reparerer i fornødent omfang – vi skal
huske på, at disse rør er fra 1958.

Frederikssund, 25. april 2017.
Michael Tofte,
formand.
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