
Årsrapport for Brovst vand 2021. 

 

Vi har også i 2021 måtte tage højde for corona udviklingen, med aflyste 
møder og flere web- møder til følge. Men nu ser det ud til at lysne så vi 
igen kan møde fysisk op og mødes på nært hold. Jeg synes det giver en 

bedre debat når vi er samlet i samme rum. 

 

Der har i 2021 været reparationer på ledningsnettet ved 
Østergade/Friggasvej og på Vesterbjergvej/Kirkegade, På Vesterbjergvej 
er der udstykket 23 nye grunde som hver har fået en tilslutning. Af nye 

tilslutninger er der 2 på Bøgevej og 1 på Bøge Bakke ved den nye 
fjernvarme. 

 

 

Bestyrelsen har godkendt at flytte Brovst vand’s kontor og medarbejder 
over i Vandforsyningen Brovst og omegn. Der er set med fremtidens øjne 

på denne flytning. Det vil være nemmere og billiger hvis ejerne af 
vandforsyningen Brovst og omegn alle får lavet regnskab og drift aftaler 
med VF. Og hvis vi en dag kan blive enige om at blive et selskab, kan vi 

spare penge. Da vi i dag alle betaler forsikringer og revisor for 4 
årsopgørelser, så kan vi klare os med et forsikringsforhold og 1 

årsopgørelse. 

 

Vi har søgt skat om lov til at drive administration og drift aftaler fra VF 
således at vi ikke bliver skatte pligtig af de aftaler vi har med andre 

vandværker om administration. 

Svaret fra skattestyrelsen. 



Det er skattestyrelsens opfattelse, at hvis Vandforsyningen Brovst og 
Omegn A.m.b.a. efter udtræden af den økonomiske regulering i 

vandsektorloven etablerer et drifts- og administrationsfællesskab som 
beskrevet nedenfor, vil Vandforsyningen Brovst og Omegn A.m.b.a. forsat 
være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i selskabsskattelovens § 

3, stk. 1, nr. 4a på trods af disse sideordnede aktiviteter.  

På grundlag af dette er vi startet på at samle aktiviteterne i 
Vandforsyningen Brovst og omegn A:m.b.a. 

 

Der er i disse tider meget tale om BNBO-aftale omkring boringer, 
vandværkerne samarbejde med kommunen om at lave frivillige aftaler 
med landmanden der har jord omkring boringerne. De fleste frivillige 

aftaler der er lavet i Jammerbugt er 1-årige aftaler. Da man vil vente og se 
udviklingen af de aftaler der bliver indgået. 

 

Vandforsyningen Brovst og Omegn har ingen BNBO-aftaler, da der er 
plante skov på hele vores indvindings område, så området er fremtids 

sikkert. 

 

Så har vi forespurgt Jammerbugt kommune omkring den pålagte jord 
udenfor matriklen på Kirsten Holcks vej er godkendt og om det er 

kørefast, da man har hævet grunden ca. 5 meter, da Vandforsyningen har 
en tinglyst vejadgang til en boring. Vi har kontakte en advokat da der er 

en partshøring fra kommunen og igennem advokaten har vi afsendt vores 
svar. Men der er ingen afgørelse endnu. 

 

Der har gennem året været men omtale omkring pesticider og det famøse 
skum PFOS. Vi kan i fremtiden forvente at vandværkerne skal aflevere 



flere vandprøver og at grænse værdierne måske bliver ændret og dermed 
en større udgift for vandværket. På politisk plan har man afsat flere 

midler til at undersøge de nye sprøjtemidler på de såkaldte testmarker, 
for at finde ud af hvad der kommer ned til grundvandet og hvor meget.  
Så må man ud fra der finde ud af om det kan godkendes og bruges som 

sprøjtemiddel. 

 

Så har der været forespurgt om et blødgøringsanlæg på vandværket. 
Bestyrelsen har deltaget i et møde om blødgøring, der blev besluttet at få 

lavet en analyse af vandet, om det er muligt at blødgøre vandet. Det er 
ikke muligt at blødgøre vandet, da det kan blive aggressivt når det 

opvarmes til omkring 90 grader, det vil betyde at metaldele i 
installationen vil tære op. Til lige anbefaler sundhedsmyndighederne at 

der er en del kalk i vandet for at beskytte vores tænder og så har kroppen 
brug for kalk til vores knogler. Rapporten om blødgøring er på 

hjemmesiden. 

 

Vi har i 2021 arbejdet med et bioanlæg til at fjerne nitraten i vores 
drikkevand, det sker i første omgang ved boring 6 som er ved 

Schibstedsvej. Det forventes at anlægget kan reducere nitraten med 50 
%, de boringer der er plasteret mod vest i indvindingsområdet, har alle 

højt indhold af nitrat. Boring 6 har et nitrat på 67 mg/l. 

 

Brovst vand havde ved udgangen af 2021, 1808 boligenheder og der er 
1394 målere. Brovst vand har i 2021 købt 158.154 m³ af Vandforsyningen 
Brovst og omegn og vi har solgt 148.300 m³ det giver et svind på 9.854 m³ 

eller 6,23 %. 



Solcellerne på taget har i 2021 lavet 18560 kwh. Heraf solgt 14797 kwh. 
Og totalt sparet miljøet for 43560 kg co2. Brovst vand bruger årligt ca. 

8000 kwh. 

Økonomisk arbejder vi efter princippet hvile i sig selv, så årets resultat 
skulle gerne ende så tæt på nul så muligt, hvilket er i overensstemmelse 

med vandforsyningsloven og tilhørende regnskabspraksis. 

 

På bestyrelsen side har vi mistet Leif Christensen som døde d. 3. nov. 
efter kort tidsygdom. Leif kom i bestyrelsen D. 15. dec. 1999. han har 

bidraget med mange input og gode indlæg til møder og ved at deltage i 
de forskellige kurser fik han en viden om drift af vandværker. Ære være 

Leifs’ minde. 

En stor tak til bestyrelsen for at godt samarbejde i 2021 hvor det også har 
været svært at holde møder på grund af Corona, men vi har fået det til at 

fungere. 

Også en tak til Kaja og Kjeld for et godt samarbejde i 2021 og til revisoren 
fra firmaet Redmark. 

På bestyrelsen vegne 

Formand Flemming Frost. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


