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Beretning for året 2014 

Sletterhage Vandværk 

I 2014 fik Sletterhage Vandværk leveret 10.630 m3 fra fællesvandværket. I 2013 fik vi 

leveret 10.978 m3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes 

forbrug. 

I 2014 blev der faktureret 9.710 m3 vand til forbrugerne og indkøbt 10.630 m3. De 

tilsvarende tal for 2013 var henholdsvis 9.500 m3 og 10.978 m3. Som det fremgår af 

tallene er der fortsat balance mellem den vandmængde, vi fakturerer og den, vi ind-

køber. Vort ledningstab ligger inden for de normerede 10%.  

Som nævnt i beretningen forrige år er vores ledningsnet i en fornuftig stand. Vi har 

en del ældre ledninger, som er udført i hårde plastrør, og disse rør kan være sårbare, 

hvis der arbejdes med dem, eller hvis jorden sætter sig. Vi holder løbende øje med 

disse ledninger og deres tilstand. 

I forlængelse af beslutningen, som blev omtalt i min beretning forrige år, har vi taget 

problemerne omkring ledningsnettet på Gemmavej med risikoen for sætninger al-

vorligt og gennemført en udskiftning af ledningsnettet i dette område, så det nu er 

udført i moderne rør. Omlægningen har omfattet ejendommene på Gemmavej, Slet-

terhagevej 44 og 46 samt ejendommene omkring Capellavej 44-48. Ved omlægnin-

gen af disse ledninger fandt vi ledninger, som kun lå ca. ½ meter nedgravet på grund 

af afgravninger, der tilsyneladende er foretaget for år tilbage, Dette har naturligvis 

har udgjort en risiko. Ledningsomlægningen på Gemmavej og til Sletterhagevej 44 

og 46 er foretaget, så de nu ligger på marken ca. 2 meter fra vejen. Vi har fået tilla-

delsen hertil uden at skulle betale erstatning til ejeren. Der er i samme forbindelse 

etableret en vandpost ved siden af Sletterhagevej 47 med en hane, der lukker au-

tomatisk. Vi har desuden gennemført omlægning af forsyningen til ejendommene 

ved fyret, hvor ledningerne var gamle jernrør, som var problematiske. Omkostnin-

gerne til disse omlægninger er på ca.  170.000 kr.  
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Investeringsplanen indeholdt tillige udskiftning af vandmålere, som i henhold til lov-

givningen skulle ske i 2014. Udskiftningen skete i efteråret i forbindelse med måler-

aflæsningen. I bestyrelsen besluttede vi, at det ville være økonomisk forsvarligt at 

investere i moderne elektroniske målere, som kan fjernaflæses. Derved får vi alle 

målerdata indberettet elektronisk, så vi får de helt rigtige tal. Omkostningen til den-

ne udskiftning beløb sig til ca. 250.000 kr. Imidlertid forventes de nye elektroniske 

målere at holde i 12 -16 år, hvorved investeringen årligt belaster regnskabet med 

nogenlunde samme beløb, som hvis vi havde valgt traditionelle mekaniske vandure. 

Endelig har vi ryddet op ved det gamle vandværk. Her manglede en sløjfning af de 

gamle boringer, som ikke kunne anvendes længere. Den ene boring viste sig at være 

sløjfet tidligere og dækket af markjord. Den anden boring var stadig åben, men er nu 

sløjfet og lukket forskriftsmæssigt. Desuden er gamle installationer, som ikke var i 

brug, fjernet fra bygningen. 

Vi startede i 2014 processen med at få opdateret vores kortmateriale og lægge det 

over på en elektronisk løsning via firmaet Thvilum i Odder. Løsningen er nu så langt, 

at vi blot mangler de sidste ajourføringer. Når dette er på plads, vil vi lægge et link 

ind på hjemmesiden, så man her kan se hvor vore vandledninger løber. 

Alt i alt har investeringerne beløbet sig til ca. 400.000 kr. som er aktiveret og afskri-

ves over en årrække. Det betyder dog, at vor likvide formue er faldet. Samtidig be-

tyder det, at vore årlige afskrivninger stiger, hvilket vil påvirke årsregnskabet frem-

over. 

Også i vinteren 2013/14 havde vi frostperioder, og enkelte sommerhusforbrugere 

oplevede frostskader og sprængte vandrør. Jeg vil derfor – som sædvanligt – benyt-

te lejligheden til at minde om, at det er en rigtig god ide at lukke for vandet på stop-

hanen, når man ikke er i sit hus gennem længere tid, uanset om det er sommer eller 

vinter. Det er forbundet med omkostninger for vandværket hver gang, vi skal ud at 

søge efter lækager, ligesom I som forbrugere risikerer en regning for eventuelle 

vandskader. 
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Vandværkets økonomi er tilfredsstillende. Regnskabet viser et underskud på ca. 40 

t.kr. Dette skal ses i forhold til et budgetteret overskud på ca. 2 t.kr. og et resultat i 

2013 på minus 50 t.kr. I forhold til forrige års regnskab ser vi en forbedring på ca. 10 

t.kr. Ser vi på resultatet før afskrivninger viser det et overskud på ca. 37.000 kr. Un-

derskuddet i forhold til budget skyldes i væsentlig grad de forøgede afskrivninger. 

Årets underskud er fremført i status og fradraget i egenkapitalen, som herefter ud-

gør 1.251 t.kr. De nærmere detaljer gennemgås under fremlæggelsen af regnskabet.  

Vandværkets forbrugere bliver stadig belastet af nye regler og afgifter. For 2016 sti-

ger afgiften for ledningsført vand 5,86 kr./ m3, hvortil kommer afgiften for grund-

vandssikring på 0,67 kr., i alt 6,53 kr. pr. m3. Og erfaringsmæssigt må vi nok forvente, 

at vi kommer til at blive yderligere belastet i fremtiden.  

Hjertestarteren 

Vandværkets hjertestarter har heldigvis ikke været i brug i det forløbne år. Den er 

der dog stadigvæk til rådighed på Sandballegård. Jeg kan kun opfordre til, at man 

holder sig orienteret om, hvor den findes. 

Hjemmeside 

Vandværkets hjemmeside, www.sletterhagevand.dk fungerer efter bestyrelsens op-

fattelse stadig fint med informationer om vandværket – bl.a. kontaktinformation til 

bestyrelsen og vores vandværkspasser; om Helgenæsvand og om vand i almindelig-

hed. Fremover vil det ikke være nødvendigt at indberette vandforbruget via hjem-

mesiden. Jeg vil opfordre til, at man flittigt besøger hjemmesiden for at holde sig 

ajour med løbende informationer. 

Helgenæsvand 

Fællesvandværket (Helgenæsvand) udpumpede i året 2014 23.260 m3 vand fordelt 

med 10.630 m3 til Sletterhage Vandværk og 12.530 m3 til Esby Vandværk, hvilket 

sammenlignet med tilsvarende forbrug i 2013 ligger inden for årsvariationen.     

http://www.sletterhagevand.dk/
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I december måned 2014 fik vi gennemført de lovpligtige analyser, der alle blev god-

kendt. Næste analyseserie i december 2015 vil omfatte præcis de samme analyser. 

Hvis analyserne også godkendes i 2015, vil en del af analyserne overgå til en mindre 

hyppig analysefrekvens – og dermed være billigere. 

De udførte vandanalyser viser, at vi har velsmagende drikkevand af høj kvalitet.           

Vandets indhold af forskellige salte samt en række fysiske forhold ligger på et pas-

sende niveau under Miljøstyrelsens fastlagte grænser. Vandets hårdhed er ca. 12 

ved vandværket og ca. 13 ved måling i ledningsnettet, svarende til middelhårdt 

vand. De udførte analyser for organiske opløsningsmidler, for klorede kulbrinter og 

fra 2014 for en udvidet række af pesticider ligger i alle tilfælde under grænseværdi-

erne henholdsvis detektionsgrænserne.  

Vandværkets boring 2 er som tidligere nævnt ude af drift, da den som følge af en 

utæthed i filterrøret er halvt fyldt op med sand. Boringen kan muligvis repareres, 

men det bliver dyrt, måske lige så dyrt som en ny boring. Når hertil lægges, at det er 

vores mindste boring; at vi egentlig ikke har brug for boringens kapacitet, og at det 

fra flere sider påpeges, at dens placering klods op ad vandværket er uhensigtsmæs-

sig, så vil vi formentlig sløjfe boringen. 

I marts 2014 fik vi en henvendelse fra Helgenæs Pumpestation med et forslag om at 

samarbejde i et projekt om en mulig sammenkobling af vore to vandværker med en 

fælles forsyningsledning til udveksling af vand i nødsituationer. Der har i årets løb 

været nogle tiltag for at belyse og berettige opgaven. Fra firmaet Vand & Teknik A/S, 

fik vi et estimat for projektets omkostninger. Det lød på 1 mio. kroner, måske +/- 

25%. Efterfølgende diskussioner i bestyrelserne mundede ud i, at projektet nok, hvis 

det blev gennemført, ville løse akutte problemer for det af de tilkoblede vandvær-

ker, der havde et leveringsproblem, f.eks. ved en forurening. Der var imidlertid 

enighed om, at de mange penge kunne bruges meget bedre ved at arbejde i de re-

spektive vandværker med interne tiltag, der kunne forhindre leveringsproblemer. 

I Helgenæsvand-regi er vi i øjeblikket i gang med implementering af en automatisk 

tilbageskylning af vandværkets sandfilter. 
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Økonomisk er vandværket i god drift. Der er i 2014 et overskud på ca. 62 t.kr. mod 

et overskud på 3 t.kr. Fællesvandværkets egenkapital er på knapt 800 t.kr. 

Afslutning 

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

vedligeholdt vandværk, som vi 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 vort vandværk på 

fortrinlig vis, til vores entreprenør Peter Hvid Laursen for solidt arbejde ved omlæg-

ning af vore ledninger og ikke mindst til mine kolleger i bestyrelsen, Troels Moll og 

Susanne Grønvaldt for et engageret arbejde og et godt samarbejde i det forløbne år. 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen og håber på dennes god-

kendelse. 

Den 23. maj 2015. 

Sven Weel Jensen 

Formand 


