
    Allesø den 4. april 2019 

 

Bestyrelsens beretning for Allesø Vandværk kalenderår 2018 

 

Aktiviteter i 2018 

Vandværket har udpumpet 22.753 m3 i kalenderår 2018 mod 20.955 m3 i 

kalenderår 2017. En stigning på 8,5 %.  

Stigningen har været i de tørre sommermåneder. 

Vandsalget er opgjort til 21.630 m3 mod 19.709 m3. En stigning på 9,7% 

 

Vandtabet er dermed faldet fra 1.246 m3 i 2017 til 1123 m3 i 2018. 

En positiv udvikling. 

 

Svind i procent: 2018   4,9% 

2017   6,0%   

2016 14,3%           

                                               

Der har i 2018 været en enkelt større brud på ledningsnettet i januar. 

  

På Allesøvej er tilslutningerne til hovedledningen blevet udskiftet og der er 

monteret målerbrønde. En investering på ca. 200.000 kr. Udskiftningen tog 

længere tid en forventet. Den samlede pris blev lidt lavere end budgetteret. 

Enkelte målere er først flyttet ud i målerbrøndene i 2019. 

 

Måleraflæsning: Vi har besluttet sammen Næsby- og Tarup Vandværker at 

ændre fra mobil aflæsning til Stationær aflæsning. 

Samlet monteres der 3 modtagere, vores målere vil blive aflæst fra en 

modtager, som monteres på fjernvarmeskorstenen i Næsbyhoved Broby. 

En del af vores målere skal stilles om til kraftigere signal med større interval, 

berørte hustande vil blive kontaktet i 2019. 

Omkostningerne til etablering på ca. 850.000 kr. fordeles pr. måler på de 3 

vandværker. 

Vi har ca. 2,5 % af målerne i aftalen, så vores andel bliver ca. 21.000 kr 

 

Der er 2018 er der ikke tilsluttet ny forbruger. 

 

 



Boligenheder: 

Ifølge Vandregulativet for vandværker i Odense Kommune, er vi berettet til, at 

opkræve hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag pr. bolig enhed.   

I vores takstblade (2003-2019) fremgår det, at: 

 

   Hovedanlægsbidrag er pr. ejendom/Bolig. (7.500 kr incl. moms 2019) 

   Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom. 

 

Så reelt har vi ret til at opkræve hovedanlægsbidrag, hver gang en bolig 

opdeles i flere boligenheder og når der oprettes ekstra boliger i andre 

bygninger på ejendommen.  

Indtil nu har det ikke været gjort.  

Vi har ikke endeligt besluttet, hvad vi gør fremover. 

Hører gerne kommentar under debat efterberetningen. 

 

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 2018 har der været en overdækning 30.048 kr. (overskud efter 

afskrivninger) i 2017 var overdækningen 26.740 kr. 

 

Der er stadig en god likviditet i vandværket efter investering i renovering af 

tilslutningerne på Allesøvej. Så der er stadig mulighed for at vedligeholde 

vores anlæg. 

 

Persondataforordningen er blevet implementeret i 2018.  

Administrationsaftale med Næsby Vandværk er blevet forlænget med 3 år 

frem til 31.12.2021. 

 

Vandanalyser: 

Alle vandanalyser har overholdt gældende grænser og der ses ikke nogen 

udvikling, der giver anledning til bekymring.  

 



Der er 2018 er lavet supplerende analyser for pesticidet Desphenyl-

Chloridazon, DMS 1,2,4 Triazol. Samt en række nedbrydningsprodukter. 

Der er ikke påvist nogen af stofferne i vores boringer. 

 

Analyserne kan ses på Vandværkets hjemmeside. 

 

Takster 

Takster i 2018 var uændret i forhold til 2016 og 2017.  

Takster i 2019, Målerafgift er steget med 100 kr + moms.  Pris pr m3 

uændret.  

 

Myndigheder 

Vi har indsendt vores takstblad for 2019 samt budget for 2019 til godkendelse 

hos Odense Kommune. Begge godkendt uden bemærkninger. 

 

I 2018 har der ikke været tilsyn på vandværket af Odense kommune. Vi har i 

januar 2019 afleveret sammendrag af vores egenkontrol til kommunen.  

 

Kommende opgaver. 

 

BNBO 

Der er vedtaget en lov om sprøjtefrie zoner i en radius på 300 meter fra 

boringer. 

Vi afventer, vejledning til loven og Odense Kommunes udspil til aftale om 

erstatning til berørte lodsejere. 

 

Kontrolprogram 

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

et analyseprogram.  

Odense Kommune anbefaler dog vi anvender tidligere analyse program ind til 

vejledning til den nye drikkevandsbekendtgørelse er udarbejdet. 

 

Ledningsnettet har 2 svage områder: 

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

Korsgade. En del har ældre jernrør. 

 

 

 



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 4 møder.  

Vi har været repræsenteret ved regionsmøder i Danske Vandværker og er 

med i KVO (kontakt udvalget for vandværker i Odense Kommune. 

 

Afslutning  

Tak til Finn Petersen som har passet området omkring vandværket, så det 

altid, ser præsentabelt ud.   

Tak til kollegaerne i bestyrelse.  

 

Bestyrelsen 

 


