Til andelshaverne i Åbjerg Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsen for Åbjerg Vandværk A.m.b.a. ønsker hermed at indkalde til afholdelse af
ekstraordinær generalforsamling, onsdag den 27. november 2019, kl. 19.00 i Frederikssund Private
Realskole, Tværstræde 16, Frederikssund med nedenstående dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af fremtidsudsigter for Åbjerg Vandværk og mulige løsninger
3. Valg af kommende løsning for Åbjerg Vandværk
4. Eventuelt
Årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling er, at bestyrelsen ønsker, at andelshaverne
afklarer, hvordan fremtiden for Åbjerg Vandværk skal se ud.
I forbindelse med pkt. 2 vil bestyrelsen gennemgå de forskellige løsningsmuligheder - og evt. også
berøre alternative løsninger, som måske var oplagte, men som ikke kunne lade sig gøre.

Det vil være mange bekendt, at Åbjerg Vandværk den 20/12-2018 ikke længere kunne producere
drikkevand, der overholdt Miljøstyrelsens kvalitetskrav. Konkret blev det konstateret, at begge vore
indvindingsboringer havde et indhold af pesticid-resten DMS på mere end 2 gange den gældende
grænseværdi.
Frederikssund Kommune, som er tilsynsmyndighed i den slags sager, besluttede derfor, at Åbjerg
Vandværk ikke længere kunne forsyne sine forbrugere og at vi derfor skulle anvende vores
nødforbindelse til Novafos. En del andelshavere bemærkede ved den lejlighed, at situationen
omkring pesticid-rester ganske vist blev forbedret, men at vandet fra Novafos også indeholdt DMS,
bare under grænseværdien.
Novafos har arbejdet intenst med at løse dette problem og i dag anses problemet for så godt som
løst og der er analyseret for yderligere 340 forskellige pesticider og opløsningsmidler – og heldigvis
ikke fundet noget. Drikkevandet fra Novafos må derfor nu anses for bedre end vores eget vand har
været siden 1996, hvor der første gang blev konstateret pesticid-rester i vores vand.

På nuværende tidspunkt ved man så meget, at DMS’en formentlig ikke forsvinder igen lige med det
samme – der kan rask væk gå 25-35 år før det er væk. Derfor er det ikke sandsynligt, at Åbjerg
Vandværk kan indvinde rent vand i vores nærområde i mange år fremover – og derfor er det
nødvendigt at vurdere fremtiden.

Der er et antal forskellige løsninger – nogen meget dyre for forbrugerne, nogen billigere for
forbrugerne og nogen næsten gratis for forbrugerne. Bestyrelsen har arbejdet med mulighederne og
vil præsentere 3 alternativer – herunder kort præsenteret:
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1. Åbjerg Vandværk leder efter nyt, rent drikkevand
Der er i princippet intet der stopper os i at finde nyt drikkevand – der er forventning om at dette
findes i den mængde vi skal bruge ude ved Sundbylille; det vil derudover være rationelt at bygge et
nyt vandværk derude. Vi har naturligvis selv ansvar for ledningsnet og forbrugere. Dette er en dyr
løsning for forbrugerne – og vi har også fremover alle omkostninger til ledningsnet og vandmålere
m.m. Vedligeholdelse af det eksisterende vandværk bortfalder naturligvis.

2. Åbjerg Vandværk fortsætter som distributionsvandværk
Med et par mindre tekniske ændringer fortsætter vi som i dag – vi køber al vand hos Novafos; vi har
fortsat ansvar for ledningsnet og forbrugere – vi skal ikke længere bruge det eksisterende vandværk
og sparer derfor omkostninger til vedligeholdelse, men omkostninger til ledningsnet, vandmålere
m.m. skal vi selv afholde. Omkostningerne her og nu er relativt små, men på sigt skal der investeres i
renovering af de resterende forsyningsledninger. Ændringen af vandværkets status medfører en
vedtægtsændring i formålsparagraffen § 2.

3. Åbjerg Vandværk overdrager ledningsnet og forbrugere til Novafos
Novafos har fremsendt et tilbud om overtagelse af Åbjerg Vandværks ledningsnet og forbrugere; den
enkelte forbruger skal ikke betale noget, da det er vurderingen, at ledningsnet m.m. er i god stand og
derfor umiddelbart kan håndteres af Novafos. Novafos tilbyder samtidig at overtage vores lån i
KommuneKredit, hvorfor Åbjerg Vandværk A.m.b.a. således bliver gældfri. Der er nogle opgaver som
Åbjerg Vandværk A.m.b.a. skal løse inden:



Stophaner, der står indenfor skel skal flyttes udenfor skel
Forsyningsledninger indenfor skel skal enten flyttes eller der skal tinglyses rettigheder for
Novafos

Bestyrelsens anbefaling:
Bestyrelsen har gennemarbejdet ovenstående muligheder og bestyrelsen anbefaler at overdrage
ledningsnet og forbrugere til Novafos, altså løsning nr. 3. De 3 muligheder vil blive gennemgået på
generalforsamlingen.
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