Rødekro Vandværk

Rødekro marts 2021

Bestyrelsens beretning for året 2020
2020 blev, på trods, et positivt år for Rødekro Vandværk.
Hvordan - Coronaén fyldte det meste…
Men det lykkedes! En udtrædelse af Vandsektorloven (den økonomiske regulering
og skattepligten) er imødekommet af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen og bliver
en realitet i 2022.
Vores vandværksbestyrer Steen udførte i samarbejde med bestyrelsen et flot og
omfattende stykke forberedelsesarbejde med at få skabt den krævede
kommunikations pakke til jer forbrugere og - efter jeres nik til bestyrelses anbefaling
om udtrædelsen - at få indsendt den korrekte dokumentation til
forsyningssekretariatet.
Jeres godkendelse af bestyrelsens anbefaling skete på 2 generalforsamlinger, en
ekstraordinær og ekstra ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2020.
Trods pandemien og restriktionerne taget i betragtning, var bestyrelsen positivt
overrasket over interessen for og fremmødet til begge de ekstraordinære
generalforsamlinger.
2020 bød også et andet positivt element
Jens, medarbejder på værket, kunne fejre sit 25-års jubilæum.
Stort tillykke med det!
Vi markerede dagen på hyggelig vis med Jens’ nærmeste familie.

Den daglige drift af vandværket.
Værkerne Syd og Nord kører stabilt.
Den udpumpede vandmængde faldt med 10.000 m3 fra 2019 – 2020 til 331.000 m3
Fordelingen på udpumpede mængder fra værk syd med ca. 48000 m3 og værk nord
med 283000 m3 ligger stabilt.
3000 forbrugere er tilsluttet Rødekro Vandværk i februar 2021, det er 3 forbrugere
mere sidste år.
5,2% vandspild i 2020 – ligger stabilt.
Renoveringen af ledningsnetværket samt indførelse af fjernaflæsning er primære
årsager til det stabile vandspild.
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Eksempler på vandminimerings splid, som identificeres via fjernaflæsningen og de
muligheder, der er knyttet til teknologien, ses.
Fokus på rester fra sprøjtemidler og anden forurening er stadig stigende - både fra
mediernes og myndighedernes sider.
Sidste udvidelse af vandforsyningernes kontrolprogram kom i sommeren 2019 –
ingen nye stoffer er tilføjet i 2020.
Forretningsgangen på Rødekro Vandværk tilsikrer, at analysen foretages af Værkets
leverandør, når informationen bliver offentliggjort via Drikkevandsbekendtgørelsen
Ingen af de nye sprøjtemidler, der er tilføjet kontrolprogrammet gennem de sidste
år, har haft analyse tal i nærheden af grænseværdierne for Rødekro Vandværk.
Rester fra sprøjtemidler og anden forurening er således ikke et problem for Rødekro
vandværks vandkvalitet, der ligger noget over landsgennemsnittet. Vandværkets
kildepladser vurderes desuden stadig som særdeles gode.

Driften:
Aktiviteter i 2020 har delvist været påvirket af pandemien
Arbejdet med den ny hovedledning og stikledninger på Solbakken kunne dog
fortsætte med høj prioritet efter afslutningen af tilsvarende arbejde på Åløkke i
2019.
På Solbakken har ledningsnettet bestået af de ældre hvide PVC-rør og mange
stophaner har været udskiftet gennem årerne med en potentiel risiko for utætheder
til følge.
Rødekro vandværk har fået nye tilslutninger på
 Hærvejen 3 stk.
 Voldbrovej 1 stk.
Nedlagte tilslutninger:
 Vester Alle 1 stk.
Brud:
Hovedledning Møllevænget.
Stophane Løkkegårdsvej.
Stikledning Nr. Hostrupbygade.
Stikledning Vestergade.
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Arbejdet med udskiftning af manuelle vandmålere til vandmålere m fjernaflæsning
blev som så meget andet sat i stå med pandemien. Ved årsskiftet have vi skiftet
1498 måler - færre end forventet.
Rødekro VVS forestår den praktiske del af udskiftningen på de enkelte adresser.
Aktiviteter i 2021
 Udskiftning af målere til fjernaflæste fortsætter efter den godkendte plan, når
dette er muligt.
 Arbejdet m ledningsarbejdet på Solbakken færdiggøres
 Løbende vedligehold og ad hoc-opgaver
 Tilsyn på Vandværket – gennemgang af værket ift. teknisk niveau, vedligehold
og risici.
 Arbejdet med ny vandforsyningsplan
Til varetagelse af driften har vandværket en vandværksbestyrer samt en
medarbejder, begge er fuldtidsansatte.

Økonomi:
Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på DKK 11.830. Overskuddet overføres til
2021.
Investering i målere med fjernaflæsning er en ikke ubetydelig post på budgettet –
også i de kommende år.
Likviditets budget for projektet er udarbejdet, hvilket betyder, at bestyrelsen kan
følge fremdriften i projektet med interesse og ro og er bekendt med forventningen
om et underskud på 1 million kr. i 2021.
Der har i 2020 har det ikke været behov for at sælge ud af vandværkets obligations
beholdning.
Vandsektorloven og skattesagen:
 I november 2019 gav Højesteret vandsektoren medhold i de 2 principielle
prøvesager om skattemæssig værdiansættelse af anlægsaktiver, tilbage fra
2010, hvor Vandsektorloven trådte i kraft.
 Rødekro vandværk havde af rentemæssige årsager valgt at indbetale den
opkrævede selskabsskat for årene 2010 - 2015 på ca. 600.000 kr. inklusive
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Et styresignal, der beskriver, hvordan skatteansættelsen for de tidligere år kan
nedsættes, blev udsendt.
Nye årsopgørelser for 2010-2019 => en tilbagebetaling fra SKAT på 1.187.302
kr., hvor af de 340.695 kr. er renter. Begge dele er indregnet som
tilgodehavender i årsrapporten for 2020.
Vandværkets balance udviser herefter en aktivmasse på god 104 mio. kr. og
en egenkapital på knap 103 mio. kr.

Fremtiden.
Der stilles stadig flere administrative krav til driften af vandværkerne:
indberetninger, regler, kontrol etc., som varetages af Steen – Vandværksbestyrer.
Persondata loven fra 2017 understøttes af kryptering af mails med personfølsomme
data.
Erfaringsudveksling. Vandrådet har opfordret til erfaringsudveksling og rundvisning
på værkerne i den gamle Rødekro Kommune.
Rødekro Vandværk afholdte først møde kort før pandemien lukkede ned for møder.
Mange værker mødte frem med god diskussions lyst samt dialog om, hvor
vandværkerne kan hjælpe hinanden/samarbejde fremadrettet.
Genner Vandværk har bolden til næste møde.
Hvordan kan interessen for / involveringen i dit vand og vandværk øges?
Det spørgsmål bliver diskuteret i bestyrelsen og nævnt på sidste års
generalforsamling
Åbent Hus på vandværket, yngre bestyrelseskræfter med nye ideer og tanker,
kampagner og?? Gode idéer modtages gerne, da bestyrelsen arbejder for, at
Rødekro vandværk bevarer et godt, stabilt og veldrevet værk.
Vandværkernes struktur i fremtiden er stadig et emne, der er stor bevågenhed på.
Strategien, som bestyrelsen udarbejdede for 3 år siden, er fortsat et vigtigt
holdepunkt i bestyrelsesarbejdet.
Aktiviteter/dialoger i 2020 har haft støtte i at kunne referere til strategien.
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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.
Fjernaflæsning af vandmålere:
Den digitale udvikling i samfundet fortsætter med stigende hastighed.
Fjernaflæsningen af vandforbruget er blot en af mange aktiviteter, som specielt de
kommende generationer vil tage for givet – og med aflæsning fra mobilen.
Desuden er dette til gavn for forbrugernes og vandværkets informationsniveau og
aktiviteter med systematisk opfølgning
Bestyrelsen ser med tilfredshed på implementeringen, der som nævnt andet steds
dog fik en opbremsning med pandemien. Når muligt genoptages installeringerne.

Vandrådet:
Rødekro Vandværk vil være aktivt i Vandrådet for derigennem at være med til at
påvirke beslutningstagerne.
Rødekro Vandværk er repræsenteret på formandsposten i Vandrådet – Kurt Karlsen.
Der gøres et stort stykke arbejde for at tilsikre forbedringer, fælles fodslag og
beslutninger, som er til gavn for forbrugerne og vandværkerne. Aabenraa
kommunes forvaltning er en stor spiller i dette arbejde. Forvaltningen har sat fokus
på gamle boringer og brandhaner.
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Det fælles fodslag og forbedringer er ikke uden udfordringer at opnå - en del lobbyarbejde er nødvendigt. En stor tak til Vandrådets arbejde og ihærdighed herfra!

Digitaliseringen:
Følges og implementering afvejes i forhold til investering på vandværket og hos
forbrugerne.
De før omtalte målere med fjernaflæsning er en vigtigt led i digitaliseringen.
Brug af SMS til information til forbrugerne ved brud / luk af vand er aktivt med til at
øge informationsniveauet.
Rødekro Vandværks hjemmeside (lovpligtig) – er ikke brugt særlig hyppigt af
forbrugerne i dag. Bestyrelsen har drøftet om mere information skal deles på
hjemmesiden – p.t. er det ikke aktuelt med det lave antal besøgende på siden.
Med digitalisering følger risici i forhold til Cyper IT.
Bestyrelsen har diskuteret IT sikkerhedsniveauer og forsikring i forhold til IT.

Information:
Bestyrelsen forholder til ny information og agerer derefter.
Foreningen Danske Vandværker udbyder kurser og materialer til bestyrelserne og
vandværksbestyrer.
Rødekro vandværks bestyrelse og bestyreren gør god brug af disse for at holde sig a
jour med trender + mere specifikke emner og have dialogen med andre vandværker.
Bl.a. var et Webinar om ” Udtrædelse af Vandsektorloven” en hjælp til at tage
beslutningen om Rødekro Vandværks evt. udtrædelse af loven på et solidt fakta
baseret grundlag mht. fordele og ulemper.
Ligeledes har ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, som er et strategisk solidt
værktøj for bestyrelser til en dialog og beslutning omkring, hvad den ser som
tilgangen til et godt bestyrelsesarbejde, været i brug.
Bestyrelsen afsatte tid til en interessant og inspirerende dialog og konkluderede.
Kodekset er tilgængelig på Vandværkets hjemmeside
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Kildepladser:
I det omfang det er muligt, skal det sikres, at kildepladserne ikke forurenes eller
udsættes for hærværk og trusler udefra.
Bestyrelsen evaluerer løbende risici forbundet hertil

Bestyrelsen for Rødekro Vandværk.
Ovennævnte strategi evalueres årligt på første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen.
___________
Tak til medarbejdere, samarbejdspartnere og til bestyrelsen for et rigtig godt
samarbejde i 2020.
På vegne af
Rødekro Vandværks bestyrelse
Kirsten Kjær Jensen
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