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Bestyrelsens beretning for 2016 
 
                    Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk  
                                                           (Den 83) 

Onsdag den 19. april 2017 
 

Bestyrelsen: 
 
 
Efter generalforsamlingen have vi et kort bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen 
konstituerede sig, hvilket bevirkede at bestyrelsen blev sammensat som 
følger: 
 Niels Peder Aalund, formand 
 Torben Hedegaard, næstformand 
 Arne Refer, referent 
 Jan Mortensen, medlem 
 Kurt Carlsen, medlem 
 
Året 2016 har været forholdsvis stille, men igen har lovgivere påvirket vort 
arbejde da der er vedtaget en ”ny” vandsektorlov som har virkning fra 2017. 
Men de ændringer der sker pr 1/1 2017, er grundlag for vore fremtidige 
rammer vi skal ager under, hvorfor efteråret 2016 har været præget af at gøre 
klar til de næste år så vi fremover har så godt et udgangspunkt som muligt. 
 
Vandsalg 2016: 
 
Udpumpet vand er steget med 2.122m³ i forhold til 2015. 
 

    2016      2015 
 

Udpumpet:  431.107 m³  428.985 m³ 
 
Aflæst:   399.598 m³  401.426 m³    
  
Svind:     31.509 m³    27.559 m³   

       
       7,3 %                         6,4 % 
 
  
 
 



 
2. 

 
Vi har sammenlignet år 2016 med 2015, hvordan forbruget har ændret  
sig:                                                                                  
 
Ændret forbrug i:           2016:                                Total i   2016: 
 
Parcelhuse:     - 2.965 m³   337.032 m3 
 
Etageboliger:     - 1.235 m³                     12.989 m3 
 
Landbrug:    + 1.919 m³     13.035 m3 

   
Industri/håndværk:     - 1.763 m³                    19.148 m3 

 
Institutioner:    + 2.216 m³                     17.394 m3 

 
                             

    - 1.828 m3                   399.598 m3 
                                                              
 
Indbyggere:  
Er faldet fra 10.470 til 10.462 personer. Et fald på 8 personer. 
 
Nye tilslutninger: 
Vi har i 2016 fået 14 nye tilslutninger. Langkærgårdvej nr. 1, 5, 7 og 9 samt 
Spurvelundsvej 47 og Bogensevej 25E. På en ny udstykning i Næsbyhoved Broby 
(Spurvelunden), er der solgt 8 tilslutninger så vi har nu i alt 4397-forbrugssteder. 
 
Hovedledninger: 
Vi har skiftet gamle hovedledninger på Næsbyvænget. Det var vores sidste 
hovedledninger af eternit. Vi har således nu kun hovedledninger tilbage af materialet 
PVC og PE, hvilket er et plastmateriale.  
 
Reparationer ledningsnet: 
Vi har i år foretaget 125 reparationer, planlagt ved stophaner - ventiler samt ved 
ledningsbrud.  
 
  



3. 
 
Vandmålere:  
I 2016 har vi udskiftet 1.112 målere til Kamstrup elektroniske målere. Vi har nu 
2.015 elektroniske målere i alt. Der er planlagt at udskifte ca. 860 målere i 2017.  
  
Bestyrelsen har besluttet at skifte alle målere til elektroniske målere fra og med 
2015. Udskiftningerne vil strække sig over en 5 årig periode, de vil således være 
skiftet med udgangen af 2019. 
 
 
Næsby Vandværk har lavet en samarbejdsaftale med Tarup Vandværk, Søhus 
Vandværk og Allesø Vandværk, om indkøb af målere samt fælles administration af 
målerdata. Administration af målerdata ligger ved Næsby Vandværk, og udgifter 
hertil afholdes efter antal af målere. 
Rammeaftale med Kamstrup betyder at vi fire vandværker i alt vil indkøbe af ca. 
8.000 målere over en 5 årig periode. 
Søhus Vandværk har i 2016 trukket sig ud af samarbejdet, da de fremover vil 
arbejde med et nyt aflæsningssystem der henter aflæsninger hjem dagligt. 
 
Vandværket: 
Der er ikke foretaget store ændringer eller reparationer på Vandværket i 2016. 
 
Boringer: 
Der er ikke foretaget store ændringer eller reparationer ved Boringer i 2016. 
 
Administration: 
Vi har i 2015 indgået en aftale med Allesø Vandværk om at varetage administration 
af deres forbrugere. Denne administrationsaftale startede den 1/1 2016 og vi har 
netop aflever regnskab mv for 2016 til Allesø Vandværk. 
 
Boringskontrol og drikkevandskontrol: 
Næsby Vandværk tager i dag alle de analyser som loven kræver. Vi undersøger 
både for de stoffer der naturligt er i vandet og for dem, der normalt ikke hører 
hjemme i vandet – de såkaldte miljøfremmede stoffer. De miljøfremmede stoffer kan 
f.eks. være chlorerede opløsningsmidler, pesticider og rester af benzin og olie. 
Pesticider stammer typisk fra ukrudtsmidler. 
 
Igen i år vil vi opfordrer til at begrænse brug af ukrudtsbekæmpelsesmidler. 
    
Der er i 2016 udtaget 1 udvidet, 1 normal samt 10 bakteriologiske kontroller på 
afgang værk. 
7 begrænsede samt 5 bakteriologiske kontroller på ledningsnet.  
Der er ligeledes udtaget 2 udvidede boringskontrol. 
 



4. 
 
 
Drikkevandkvaliteten 2016: 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet, ligger til grund for Næsby 
Vandværks kontrol med kvaliteten af grundvandet og drikkevandet. Vi udtager og 
analyserer ikke selv prøverne, det gør et godkendt laboratorium således, at vi har 
garanti for, at analysernes resultater er objektive. Generelt viser resultaterne fra 
kvalitetskontrollen, at vandet fra Næsby Vandværk er god kvalitet. 
Vores motto gælder stadigvæk, 
 
 

RENT VAND KOMMER FRA HANEN. 
 
Flere oplysninger om drikkevandskvaliteten (bl.a. prøveresultater) findes på Næsby 
Vandværks hjemmeside. 
 
 
Informationer: 
Vi findes på Internet adr.:  www.nvvand.dk 
På hjemmesiden som opdateres jævnligt, er der relevante oplysninger til 
forbrugerne. (Bl.a. nye resultater af vandprøver.)  
 
Aflæsning af årsforbrug:    
 
I 2016 er der udsendt 2.033 aflæsningskort. Heraf var der:  
          1.213 der benyttede Internettet. (60 %)                       63 % i 2015 
             596 der benyttede telefonen. (29 %)                       27 % i 2015 
             212 der benyttede postvæsnet eller afleveret (11 %)        9 % i 2015  
               12 blev indhentet ved personligt besøg.  
          2.015 aflæsninger blev aflæst elektronisk. 
 
 
Regnskab 2016: 
 
Vi har fortsat samarbejdet med Ernest & Young, eftersom de har en afdeling i Århus 
som blande andet har en specialiseret sig i Vandsektorlov. Dette aflaster os i det 
daglige arbejde med fortolkning af svært lovstof, indberetninger, beregninger af 
takster med videre. 
Claus Dalager vil som sidste år fremlægge regnskabet for 2016. 
  

  



5. 
 
Vandpris 2017 
 
På baggrund af prisloft fastlagt af Forsyningssekretariatet, har vi i 2017 fastsat 
vandprisen til kr. 6,00 pr. m3 til vandværket, i 2015 var den kr. 5,50 en stigning på   
kr. 0,50 
Statsafgiftssatsen for ledningsført vand samt drikkevandsbidrag er uændret i 2017. 
Formålet med drikkevandsbidraget er at finansiere Miljøministeriets og 
kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder 
kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, 
indvindingsområder og områder som er særligt følsomme over for forurening. 
 
 
Samlet Afgiftssats pr. m3: 
 
  Statsafgift: Drikkevandsbidrag: 
2015 – 2017: 5,86 kr.  0,39 kr.  = 6,25 kr. 
2018 - 2019 6,18 kr.  0,19 kr.  = 6,37 kr.     
 
 
Projekter 2017 
Vi skal i 2017 fortsætte med at skifte gamle hovedventiler, som ikke kan lukke tæt. 
Ligeledes fortsætter vi med at skifte gamle anboringer samt stophaner i hele gader. 
Og husk vi skifter også målere over de næste 3 år så I fremover ikke selv skal 
aflæse vandforbrug, men disse date indhentes automatisk. 
 
Gratis sms-varsling 
Vi introducerede i 2011 et sms-varslingssystem, hvor vi lynhurtigt kan informere 
forbrugerne pr. sms, hvis der opstår krisesituationer, driftsforstyrrelser eller behov 
for serviceinformationer. 
Alle forbrugere med mobiltelefonnumre, tilknyttet De Gule Sider, er automatisk 
tilmeldt sms-service. Hvis man ikke ejer en mobiltelefon, får man information via 
almindelig brevpost eller omdelt besked.  
Selv om man har taletidskort eller hemmeligt telefonnummer har man mulighed for 
at tilmelde sig på vores hjemmeside www.nvvand.dk i menuen sms. varsling. 
 
Vi opfordrer forbrugerne til at til/afmelde sig ordningen. 
  

http://www.nvvand.dk/


6. 
 
 
T a k: 
Jeg vil gerne sige tak til vandværksbestyrer Henning Jensen og vores kontordame 
Annette Raabjerg som har ydet en stor arbejdsindsat for at vi kan få Næsby 
Vandværk til at fungere optimalt i det forløbne år. 
 
Desuden vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde året igennem, og en 
meget god opbakning i det løbende bestyrelsesarbejde. 
 
Og til sidst tak til alle forbrugerne. 
 
Niels Peder Aalund.           


