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Rødekro Vandværk
Bestyrelsens beretning for året 2016
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling og foretog som en af de første
ting en risiko analyse af den daglige drift sammen med vandværksbestyren.
Dette medførte bl.a, at der blev udarbejdet en overordnet beskrivelse af:
• den daglige drift,
• alarmer samt
• tilhørende kontaktliste.
Dette har givet bestyrelsen et godt overblik i tilfælde af en nødsituation.
Desuden er større fremtidige opgaver og en grovplanlægning af disse nu nedfældet på
skrift, hvilket har øget overblikket.
Generelt:
Rødekro vandværk er fortsat underlagt Vandsektorloven, LOV nr 469 af 12-06-2009, der
er gældende for alle vandværker, der udvinder mere end 200.000 m3 pr år. Værkerne i
Rødekro udvinder tilsammen knap 350.000 m3.
En følge af vandsektorloven er, at vandværkets formue skal nedbringes, dette er gjort.
Nedbringelsen har været en afvejning af kravet i loven vægtet mod den større sårbarhed
og afhængighed af kreditgivere for vandværket ved kommende investeringer
Bl.a vil nye målertyper med fjernaflæsning være en af de størrere og mere bekostlige
investeringer, der skal tages stilling til i løbet af de kommende år.
I forbindelse med Vandsektorloven blev der tillige vedtaget en såkaldt ”konsekvenslov”.
Konsekvensloven betød, at vandværker blev skattepligtige fra 1. januar 2010, hvis vandværket leverer mindst 200.000 m3 vand årligt, som jo er tilfældet for Rødekro
SKAT har gennemført ændring af vandværkets skattepligtige indkomster - i første omgang
for 2010 - 2015. Rødekro Vandværk har påklaget SKAT’s afgørelser til Landsskatteretten,
hvor sagen endnu ikke er behandlet.
Af rentemæssige årsager har Rødekro Vandværk valgt at indbetale den opkrævede selskabsskat for årene 2010 - 2013 på ca. 600 tkr. inklusiv renter.
Såfremt SKAT opnår fuldt medhold i sine synspunkter, vil Rødekro Vandværk i alt blive
påført en skatteudgift for indkomstårene 2010 – 2016 på i alt ca. 750 t.kr., hvoraf ca. 600
t.kr. er indbetalt.
Branchens holdning er fortsat - uagtet afgørelserne i prøvesagerne i Landsskatteretten - at
de af SKAT anvendte beregningsmodeller ikke er anvendelige på vandværker og, at SKAT
ikke kan gennemføre ændret praksis for opgørelse af de skattemæssige indgangsværdier
med tilbagevirkende kraft.
Ledelsen tilslutter sig denne holdning og har derfor valgt at indregne de betalte selskabsskatter for indkomstårene 2010 - 2013 under tilgodehavender.
Lidt tal for vandværket.
Værk syd har haft et fald i udpumpet m3 til 41.695 m3 mod 51.391 m3 året før.
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Værk nord har haft en stigning i udpumpet mængde i alt 304.495 m3 mod 275.937 m3 året
før. En samlet stigning på 18.268 m3 for de 2 værker.
Pr dags dato er 2916 forbrugere tilsluttet Rødekro Vandværk mod 2913 forbrugere sidste
år – et meget stabilt forbrugertal.
Vandspildet ligger pt. på 7,7 % hvilket er meget tilfredsstillende. Dette set i forhold til vandspildet før udskiftning af div. hovedledninger og stikledninger i jern de sidste pr – her lå
vandsplidet på over 10 %.
Rester fra sprøjtemidler og andet forurening er ikke et problem for vandkvaliteten fra
Rødekro vandværk, der ligger noget over gennemsnittet i Danmark.
Vurderingen af vandværkets kildepladser er særdeles god.
Vandværket har en vandværksbestyrer samt en medarbejder, begge er fuldtidsansatte.
Driften:
Aktiviteter i 2016
I 2016 var der ikke planlagt de store nyinvesteringer. Fokus var den generelle udskiftning
af tilbageværende støbejernsrør i ledningsnettet, da disse udgør en potentiel risiko for
lækage med vandspild til følge.
•
•

Nr. Hostrupvej /Vestergade og Lunderup Markvej - jernrør er udskiftet og nye stik
indlagt.
Renoveringen af Lillevang er gennemført – jernrør er udskiftet.

Nye tilslutninger er foretaget på:
• Hærvejen 62 - 1 tilslutning. Her forberedes til 4 tilslutninger i alt
• Horsbygaardvej
• Brundevej 2
Desuden er der forberedt tilslutning til ejendom på Egvadvej.
Hovedledningsventil (3-vejs) ved Sydbank er skiftet.
Skift af stophaner er foretaget på hhv. Mjølsvej, Nørremark, Solbakken og Grønningen.
Tinglysninger samt indmålinger er foretaget på h.h.v. Egvadvej, Lunderup markvej,
Øbeningvej og Hellevadvej og dermed ingen udestående tinglysnings aktviteter.
82 måler er skiftet og alle er blevet godkendt.
Aktiviteter i 2017
I 2017 påbegyndes en ny udstykning ved Fladhøj – Fladhøjparken - som omtalt i
dagspressen.
Der er er planlagt 31 enheder i første omgang. Totalt er der mulighed for i alt 69 enheder +
en storparcel grund.
Vandværket vil sammen med fjernvarmen koordinere rørarbjedet.
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Byggemodningen er planlagt til første halvdel af 2017
Renovering af Funkevej og Åløkke er planlagt til i år og forventes prioriteret, da den har
været udskudt nogle gange p.g.a andre ad hoc opgaver.
Den systematiske målerudskiften/kalibrering fortsætter i 2017
Fremtiden.
Med to vandværker, der er helt opdaterede samt rigtig gode kildepladser, vil der i de
kommende år fokuseres på renoveringer af de sidste støbejernsrør, som tidligere nævnt
Fjernaflæsning og de forskellige modeller herfor, er et emner bestyrelsen vil følge, da der
sker meget med fjernaflæsnings teknologien samt prisniveauet pt.
Andre vandværker har taget teknologien i brug, men ikke alle med lige stor tilfredshed, da
der stadig bruges mange mandetimer på aflæsningen og den ikke ubetydelig omkostning
til anskaffelseaf udstyr til fjernaflæsningen.
Desuden ser en ny persondata lov, der træder i kraft senere i år, ud til at kræve skriftlig
accept fra forbrugerene, før en fjernaflæsning kan tages i brug. Dette er en administrativ
opgave, der skal håndteres
Hvordan ser vandværkernes situation ud om 10 år?
Findes der færre men større vandværksenheder end i dag?
Hvad rumsterer i kulisen på Christiansborg?
Det er spørgsmål, der er oppe i tiden og bliver diskuteret i forskellige vandværks foraer.
Betyrelsen vil, efter konstituering, drøfte emnet specifik for Rødekro Vandværk.

Økonomi:
I 2016 blev taksterne omlagt således, at prisen per kubikmeter vand faldt med en krone
til DKK 2,- pr kubikmeter.
Desuden blev den faste årlige afgift hævet til 700 kr, der betales i 2 rater.
Ændringen i den faste afgift blev foretaget for at få et mere retvisende forhold mellem:
•
•

omkostningerne for en stikledning forbundet med et vandværk
sammenholdt med
omkostningerne til at producere vandet.

Selve tilslutningsafgiftet er fortsat indeksreguleret. Dvs. at prisen for nye tilslutninger følger
foreningen af danske vandværkers og DANVAs (dansk vand og spildevandforening)
prisindeks.
Omlægning af taksterne har medført en større driftindtægt, hvilket modsvarer den større
udgift til renovering og vedlighold af ledningsnettet.
I årsregnskabet er underskuddet på DKK 1021937,- hvilket er større end det budgetterede
pga af de før nævnte højere vedligeholdelses omkostninger på ledningsnettet.
Det har i 2016 været nødvendigt at sælge ud af vandværkets obligations beholdning for at
kunne svare bl.a moms.
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Vandværkets formue forvaltes efter bedste overbevisning og evne. Renteniveauet i
Danmark gør dog dette til lidt af en udfordring.
_______
I 2017 er der ikke planlagt de store ny investeringer. Der vil være fokus på renovering og
vedligehold af ledningsnettet samt arbejdet med Fladhøjparkens byggemodning. Der er
ikke forventninger til det store antal ny tilslutninger.

Tak til medarbejdere, samarbejdspartnere og til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i
2016 - ser frem til at fortsætte det i 2017.

P.v.a
Rødekro Vandværks bestyrelse
Kirsten Kjær Jensen

