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Rødekro Vandværk
Bestyrelsens beretning for året 2017
Generelt:
Rødekro vandværk er fortsat underlagt Vandsektorloven, LOV Nr. 469 af 1206-2009, 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,
hvilket 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 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 er tilfældet for Rødekro Vandværk.
SKAT har gennemført ændring af vandværkets skattepligtige indkomster - i
første omgang for 2010 - 2015. Rødekro Vandværk har sammen med
vandsektoren påklaget Skats afgørelser til Landsskatteretten, da branchens
holdning er, at de af SKAT anvendte beregningsmodeller ikke er anvendelige
på vandværker og at SKAT dermed ikke kan gennemføre ændret praksis for
opgørelse af de skattemæssige indgangsværdier med tilbagevirkende kraft.
Prøvesagerne blev tabt i Landsretten i januar 2018.
Vandsektoren besluttede efterfølgende, at skattesagerne ankes til Højesteret.
Uagtet, at branchen har valgt at anke dommene til Højesteret, vurderer
bestyrelsen, at der en risiko for, at sagerne også tabes her.
Ledelsen har derfor valgt at indarbejde de regnskabsmæssige konsekvenser
af de afsagte domme i årsregnskabet for 2017.
Rødekro Vandværk har af rentemæssige årsager allerede valgt at indbetale
den opkrævede selskabsskat for årene 2010 - 2015 på ca. 600 tkr. inklusive
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.
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Tal for vandværket.
Både værk syd og nord ligger stabilt i udpumpede mængder i forhold til sidste
år – med henholdsvis 38148 og 306081 m3.
Pr. dags dato er 2920 forbrugere tilsluttet Rødekro Vandværk mod 2916
forbrugere sidste år – et stabilt forbrugertal.
Vandspildet er reduceret til 5,4 % mod 7,7% sidste år. Det løbende
vedligehold af ledningsnettet gør en forskel.
I efteråret 2017 var der på adskillige danske vandværker konstateret
forekomster af stoffet Desphenyl-Chloridazon og i mange tilfælde i mængder,
der langt overskrider grænseværdien for pesticider.
Rødekro Vandværk blev derfor også underlagt et tjek af vandkvaliteten i
forhold til dette sprøjtemiddel.
Resultatet var en værdi på under 0,01 – langt under grænseværdien på 0,1.
Rester fra sprøjtemidler og anden forurening er stadig ikke et problem for
Rødekro vandværks vandkvalitet, der ligger noget over gennemsnittet i
Danmark.
Desuden vurderes vandværkets kildepladser som særdeles god.
Vandværket har en vandværksbestyrer samt en medarbejder, begge er
fuldtidsansatte.
Driften:
Aktiviteter i 2017
Der var ikke planlagt større nyinvesteringer. Fokus var den generelle
udskiftning af hvide pvc rør i ledningsnettet, da disse udgør en potentiel risiko
for lækage med vandspild til følge.
• Ny hovedledning og stikledning på Funkevej - arbejdet afsluttet.
• Start på ny hovedledning og stikledning på Åløkke.
Skift af stophaner på:
• Grønningen
• Hærvejen
• Søparken
• Mjølsvej
• Brunde Kirkevej.
Nye tilslutninger på:
• Skånevej
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• Nr. Hostrupvej
• Rugbjergvej 2 stk.
Ny trykforøger taget i brug i Nr. Hostrup by.
Store brud på hovedledning:
• Lærkeparken 160 mm
• Norgesvej 225 mm
55 måler er skiftet og alle er blevet godkendt.
Aktiviteter i 2018
• Ny hovedledning og stikledning på Åløkke, der prioriteres højt, da den
har været udskudt p.g.a andre ad hoc opgaver.
• Fladhøjparkens byggemodning – her afventes igangsættelse af de i
første omgang 31 enheder. Totalt er der mulighed for i alt 69 enheder +
en storparcel grund.
Vandværket vil som nævnt sidste år koordinere rørarbejdet med
Rødekro Fjernvarme.
• Hærvejsskolen udbygning – opstart forår 2018
• Der er ikke forventninger til det store antal ny tilslutninger.
Den systematiske målerudskiftning /kalibrering fortsætter i 2018
Fremtiden.
Med to vandværker samt rigtig gode kildepladser vil der i de kommende år
fokuseres på renoveringer af ledningsnettet som tidligere nævnt.
Muligheden for fjernaflæsning af vandmålere og den tilhørende teknologi
følges af bestyrelsen, da der løbende sker forbedringer af teknologien og
prisniveauet er faldende.
Andre vandværker har taget teknologien i brug, men ikke alle med lige stor
tilfredshed, grundet de mange mandetimer til aflæsningen samt den ikke
ubetydelig omkostning til anskaffelse af udstyr til fjernaflæsningen.
Den nye persondata lov trådte i kraft i foråret 2017.
Fakturering via fjernaflæsning vil stadig kræve samtykke fra forbrugerne, men
kravet er justeret i forhold til aflæsning af målerdata til driftsoptimering så som
lækageidentifikation, trykstyring, kapacitets- og produktionsplanlægning.
Her kan vandværkerne uden samtykke fra forbrugerne bruge målerdata, da
det er optimeringer i samfundets interesse.
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Vandværkernes situation generelt og for Rødekro Vandværk specifikt i årene
fremad?
Et spørgsmål, som bestyrelsen satte på dagsordenen sidste år før
generalforsamlingen og som blev drøftet indgående i løbet af 2017.
Drøftelserne har udmøntet sig i en strategi for Rødekro Vandværk:
Strategi for Rødekro Vandværk.
Rødekro Vandværk skal varetage/tilsikre:
1. Aktiviteter, der giver andelshavere/forbrugere værdi.
2. En høj grad af driftssikkerhed for andelshavere/forbrugere
3. At vand til andelshavere/ forbrugere leveres til den rigtige pris.
Vandværkernes systematiske vedligehold er en vigtig del af værkernes
driftssikkerhed.
Rødekro Vandværk har for nuværende ingen intentioner om at
overtage/fusionere med andre vandværker men kan udvide samarbejdet, hvis
det kan honorere punkt 1, 2 og 3.
En evt. henvendelse angående overtagelse/fusion vil ligeledes blive evalueret
iht. punkt 1, 2 og 3.
Vandrådet:
Rødekro Vandværk vil være aktivt i Vandrådet for derigennem at være med til
at påvirke beslutningstagerne.
Digitaliseringen:
Følges og implementering afvejes i forhold til investering på vandværket og
hos forbrugerne.
Information:
Bestyrelsen forholder til ny information og agerer derefter.
Kildepladser:
I det omfang det er muligt, skal det sikres, at kildepladserne ikke forurenes
eller udsættes for hærværk og trusler udefra.
Bestyrelsen for Rødekro Vandværk.
Strategien genbesøges årligt på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
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___________
Med denne strategi frisk i hukommelsen modtog bestyrelsen i efteråret en
invitation til dialog omkring et muligt samarbejde med Hjordkær Vandværk og
Arwos omkring vandforsyningssikkerheden til det nye erhvervsområde ved
Kassø.
Slides fra kommunen......
Erhvervsudviklingen ved Kassø er en interessant udvikling med betydning for
lokalområdet.
I første omgang skal bestyrelsen drøfte og tage stilling til en hensigtserklæring
udarbejdet i fællesskab med de 2 andre interessenter.

Økonomi:
Årsregnskabet for 2017 viser et underskuddet på DKK 530000, som er godt
DKK 500000 mindre end det budgetteret grundet mindre udgifter til renovering
og vedligehold af ledningsnettet.
Der har i 2017 har det ikke været behov for at sælge ud af vandværkets
obligations beholdning.
Vandværkets formue forvaltes efter bedste overbevisning og evne.
Renteniveauet i Danmark gør dog dette til lidt af en udfordring.
_______
Tak til medarbejdere, samarbejdspartnere og til bestyrelsen for et rigtig godt
samarbejde i 2017.

P.v.a
Rødekro Vandværks bestyrelse
Kirsten Kjær Jensen

