
    Allesø den 9. april 2018 

 

Bestyrelsens beretning for Allesø Vandværk kalenderår 2017 

 

Aktiviteter i 2017 

Vandværket har udpumpet 20.955. m3 i kalenderår 2017 mod 23.700 m3 i 

kalenderår 2016. Et fald på 11,6 % 

Vandsalget er opgjort til 19.709 m3 mod 20.409 m3. Et fald på 4,8% 

 

Vandtabet er dermed faldet fra 3.291 m3 i 2016 til 1246 m3 i 2017. 

En meget positiv udvikling. 

 

Svind i procent: 2017   6,0%   

2016 14,3% 

           2015   9,0 % 

                                               

Der har i 2017 været el del søgning og reparationer af brud på ledningsnettet.  

I foråret 2017 er det lykkedes at få ledningsnettet næsten tæt.  

Svindet har sidste halvdel af 2017 været nede på under 3 %. 

De første måneder af 2018 er vandtabet begyndt at stige og vi har igen 

aktiviteter i gang med søgning efter brud. 

 

Der er 2017 startet tilslutning 1 ny forbruger. 

 

Der har i 2017 været arbejdet med muligheder for kalkspaltning af vandet/ 

reduktion af kalk indholdet. Aktuelt har vi ikke nogen oplagt løsning. 

 

Regnskab - Resultat  

Alle vandværker er fra 1. januar 2016 underlagt årsregnskabsloven og 

princippet om, at kunne hvile i sig selv. 

Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0.  

Resultatet opgøres under omsætning i posten ” Årets Over- underdækning 

med forbruger”. 

 

I 2017 har der været en overdækning 26.740 kr. (overskud efter 

afskrivninger) 

Mod underdækning i 2016 på 43.278 kr. 



 

Der er en god likviditet i vandværket. Som giver mulighed for at vedligeholde 

vores anlæg. 

 

Vandanalyser: 

Alle vandanalyser har overholdt gældende grænser og der ses ikke nogen 

udvikling, der giver anledning til bekymring.  

 

Der er 2017 lavet analyse for pesticidet Desphenyl-Chloridazon, som ikke er 

omfattet af analyseplanen. Det er ikke påvist i vores boringer. 

 

Nitrat; der er pt. fokus på om der er sammenhæng mellem nitrat i drikkevand 

og øget risiko for tarmkræft. Grænseværdier er 50 mg/l analyserne på vand 

ligger typisk omkring 1,5 ml/l. 

 

1, 2, 4, Atrazol er nedbrydningsprodukt fra fungicider er det seneste der er 

kommet fokus på. 

 

Analyserne kan ses på Vandværkets hjemmeside. 

 

Takster 

Takster i 2017 var uændret i forhold til 2016.  

Takster i 2018 er forsat uændret    

 

Myndigheder 

Vi har i august indsendt vores takstblad for 2018 samt budget for 2018 til 

godkendelse hos Odense Kommune. Begge godkendt uden bemærkninger. 

 

I 2017 har der været tilsyn på vandværket af Odense kommune. Uden 

anmærkninger 

 

Odense Kommune arbejder med en opdatering af vandforsyningsplanen. 

Som omfatter alle vandværker i Odense Kommune, kommer i høring i 2018. 

 

 

 

 

 



Kommende opgaver. 

Persondataforordningen skal implementeres. Regler for opbevaring og brug 

af vores data skal beskrives. 

 

Er fra den 1. januar 2016 flyttet fra administration Fyn til Næsby Vandværk og 

fungerer fint. Aftale skal genforhandles i 2018. 

 

Der er kommet en ny drikkevandbekendtgørelse i 2017, som kræver vi laver 

et analyseprogram ud fra en risikovurdering.  

Odense Kommune anbefaler dog vi anvender tidligere analyse program indtil 

vejledning til den nye drikkevandsbekendtgørelse er udarbejdet. 

 

Ledningsnettet har 3 svage områder: 

Allesøvej: Mange stophaner er ude af drift. 

Odensegyden: Del af hovedledning er pvc ledning, som springer let. 

Korsgade: Del har ældre jernrør. 

 

Men basis i god likviditet er det besluttet, at arbejdet på Allesøvej udføres i 

2018. 

 

LER 

Der er en ny LER-lov på vej, som kræver at vores ledningsnet bliver lagt ind 

på digitale kort. Skal være udført i 2022. 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 3 møder.  

 

Afslutning  

Tak til Svend Jensen som har passet området omkring vandværket, så det 

altid, ser præsentabelt ud.  Svend har ønsket at stoppe ved udgangen af 

2017. 

Finn Pedersen har overtaget funktionen. 

Tak til kollegaerne i bestyrelse.  

 

Bestyrelsen 

 


