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Beretning for året 2018 

Lad mig begynde med en konstatering. 

Vi har et velfungerende vandværk, som leverer fremragende rent og godt vand til en fornuftig pris. 

Og vi har nok af det. Det synes jeg godt vi kan være stolte over. For det er jo vores vandværk. Det 

er os forbrugere, der ejer værket. Ikke et eller andet anonymt stort kommunalt aktieselskab, som 

ikke er lokalt forankret. Vores vandværk er ægte lokale demokrati. 

I 2018 fakturerede Sletterhage Vandværk 11.778 m3 vand til forbrugerne og indkøbte 12.327 m3. 

De tilsvarende tal for 2017 var henholdsvis 9.718 m3 og 11.022 m3. Som det fremgår af tallene er 

der balance mellem forbrug og indkøb. Baggrunden for stigningen i leverancen på ca. 20 % er den 

meget tørre sommer i 2018, hvor vi havde 3 måneder uden regn. Med deraf følgende merforbrug 

til havevanding m.v. Desuden flyttede vi afregningsperioden til at dække kalenderåret, hvorfor for-

bruget i 2018 omfatter månederne november og december ekstra. 

Vores ledningstab er på ca. 6%, hvilket er inden for det normerede pænt under normgrænsen på 

10%. Vi arbejder stadig på at holde ledningsnettet ajour gennem overvågning af de specielt ældre 

ledninger tilbage fra omkring 1970. De har således en alder, hvor udskiftning kan blive aktuel. 

Nogle af dem ligger samtidig uhensigtsmæssigt ind over privat grund. Disse ledninger planlægger 

vi på sigt at flytte til mere hensigtsmæssige placeringer. Vi arbejder stadig med overvejelser om at 

nedlægge det gamle vandværk og flytte hoved- og forsyningsledningen over i Capellavej/Apollo-

vej/Sletterhagevej. Vi afsætter beløb til ovennævnte formål i vores investeringsplaner. 

Vi har nu i 4 år anvendt elektroniske vandmålere og har kun gode erfaringer med dem. Aflæsnin-

gen i 2018 skete ved årsskiftet til 2019 som nævnt tidligere. Også i 2018 konstaterede vi hos en-

kelte forbrugere unormalt vandforbrug, som vi gjorde de pågældende forbrugere opmærksom på. 

Og så det sædvanlige gode råd: HUSK AT LUKKE FOR VANDET I MÅLERBRØNDEN, NÅR MAN IKKE 

ER I SOMMERHUSET – DET GÆLDER BÅDE SOMMER OG VINTER. OG HUSK AT HOLDE MÅLER-

BRØNDEN LUKKET. 

Den elektroniske løsning med registrering af vores ledningsnet fungerer perfekt. Den gør det en-

kelt at aflevere ledningsoplysninger til entreprenører m.v. Der ligger et link på hjemmesiden, så 

alle her kan se, hvor vores vandledninger løber. Fra 2019 er det et krav til alle vandværker, at man 

har elektronisk ledningsregistrering, så på det punkt har vi været på forkant. Vi har i foråret 2019 

foretaget en elektronisk indmåling af samtlige målerbrønde. 

Vandværkets økonomi er acceptabel. Regnskabet viser et overskud på ca. 17 t.kr. Dette skal ses i 

forhold til et budgetteret overskud på ca. 7 t.kr. og et resultat i 2017 på minus 19 t.kr. I forhold til 

forrige års regnskab ser vi en forbedring på ca. 36 t.kr. Resultatet før afskrivninger viser et over-

skud på ca. 100 t.kr. 

Årets overskud er fremført i status og tillagt egenkapitalen, som herefter udgør 1.134 t.kr. De nær-

mere detaljer gennemgås under fremlæggelsen af regnskabet.  
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Vores vandpris er blandt de laveste på Helgenæs. Omkostningerne for en gennemsnitforbruger 

som bruger ca. 40 m3 vand er ca. 1.350 kr. pr. år.  

Hjertestarteren 

Vandværkets hjertestarter har heldigvis ikke været i brug i det forløbne år. Den er stadigvæk til rå-

dighed på Sandballegård.  

Helgenæsvand 

Fællesvandværket (Helgenæsvand) udpumpede i året 2018 25.904 m3 vand fordelt med 12327 m3 

til Sletterhage Vandværk og 13.578 m3 til Esby Vandværk, hvilket sammenlignet med tilsvarende 

forbrug i 2017 på 22.782 m3 svarer det til en stigning på ca. 15%. Det kan henføres til den tørre 

sommer, hvor der formentlig var flittigt brug for haveslangen. Heldigvis har vi vand nok, så det 

øgede forbrug gav ikke anledning til restriktioner i vandforbruget. 

Vores vand er af fremragende kvalitet. Det seneste års mange meldinger om belastning af pesticid-

rester i vandet berører ikke vores vand. Vi har løbende testet for alle de nye pesticidrester, som 

myndighederne kræver. Der findes ikke pesticider i vores vand. 

Økonomisk er fællesvandværket i god drift. Der er i 2018 et overskud på ca. 78 t.kr. mod et under-

skud på ca. 63 t.kr. i 2017. Afvigelsen er hovedsageligt begrundet i, at vi i 2017 udarbejdede en 

omfattende og strategi- og handlingsplan. Den umiddelbare investeringsplan til renovering af 

vandværket, så vi kan indføre hygiejnezoner, løber op i ca. 900 tkr. Fællesvandværkets egenkapital 

er på godt 800 tkr. De likvide beholdninger er ca. 700 tkr. Økonomisk kommer fællesvandværket til 

at mangle ca. 400 tkr. til projektet. Dette beløb planlægges finansieret af de 2 distributionsvand-

værker Sletterhage Vandværk og Esby Vandværk. 

Sidste år nævnte jeg optimistisk, at vi forventede i løbet af sommeren 2018 at gå i gang med reno-

veringsprojektet. Vores plan var, at projektet skulle være færdigt i løbet af efteråret 2018/vinteren 

2019. Efterfølgende skulle maskinparken renoveres, så vi inden for en kortere årrække har et mo-

derne opdateret vandværk. Projektet blev imidlertid udskudt på grund af forhandlinger med de 

øvrige vandværker på Helgenæs, som jeg kommer tilbage til. Projektet er igangsat i 2019 og gen-

nemføres således med ca. 1 års forsinkelse.  

Samarbejde mellem vandværkerne på Helgenæs. 

I 2018 vedtog kommunen vandforsyningsplanen gældende for 2018 – 2024. I denne plan lægges 

der op til, at kommunens vandværker skal arbejde tættere sammen. På den baggrund har vand-

værkerne på Helgenæs ført forhandlinger om udarbejdelse af en fælles strukturplan med et 5 – 10 

- årigt sigte. Det var disse forhandlinger, der gav anledning til, at vi – som nævnt ovenfor - satte 

Helgenæsvands renoveringsplaner i bero, indtil vi kendte den fremtidige struktur. Forhandlingerne 

med de øvrige vandværker endte imidlertid resultatløst, så der kommer ikke en samlet struktur-

plan for vandværkerne på Helgenæs. De øvrige vandværker ønskede ikke en samlet strukturplan, 
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men blot etablering af en fælles nødforsyningsledning. Det kunne vi ikke tilslutte os, da der blev 

lagt op til, at vi – efter vores opfattelse – skulle betale en for høj andel af anlægsudgifterne.  

Fremtiden 

Der er stadig fra kommunens side et klart ønske om, at Helgenæsvand fusionerer med Sletterhage 

Vandværk og Esby Vandværk til et vandværk. Det er stadig min holdning, at vi bør gennemfør en 

sådan fusion snarest muligt. Imidlertid er der i øjeblikket ikke opbakning hertil i Esby Vandværk. Så 

for nærværende kommer vi desværre ikke videre. 

På kommunalt plan er man i øjeblikket i gang med at udarbejde indsatsplaner for indsats mod ned-

sivning af nitrat og pesticider. Vores vandværk har, som jeg ser det, ikke de store problemer. Så jeg 

ser ikke noget behov for at gennemføre en speciel indsats. Vores indvindingsopland er ikke bela-

stet, hvilket også kan konstateres i de vandprøver, der tages på vores vandværk, som viser et ni-

tratindhold på omkring 5% af grænseværdien og ingen pesticider. 

Imidlertid arbejder kommunen ud fra en plan om at etablere en fælles grundvandsfond, som alle 

vandværker skal tilslutte sig med henblik på en solidarisk betaling for indsatser for alle vandværker 

i kommunen. Der tales i den sammenhæng om at opkræve 2 kr. pr. m3 til finansiering af fonden. 

Hvad det ender med er endnu uafklaret. Indsatsplanen forventes færdig med udgangen af 2019. 

Afslutning 

Lad mig slutte min beretning med at konstatere, at vi har et velfungerende og vel vedligeholdt 

vandværk, som vi løbende vedligeholder og passer godt på. Vi har rent vand af høj kvalitet og med 

en god smag. Vandværkets økonomi er i orden. 

Til slut tak vores samarbejdspartner Mogens Vognsen, som passer vores vandværk på fortrinlig vis; 

til vores entreprenør Peter Hvid Laursen for solidt arbejde ved omlægning af vores ledninger og 

ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen, Troels Moll og Susanne Grønvaldt for et engageret ar-

bejde og et godt samarbejde i det forløbne år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen og håber på dennes godkendelse. 

Den 8. juni 2019. 

Sven Weel Jensen, Formand 


