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Årsberetning Baaring Asperup Vandværk 2019 

 

Bestyrelsen: 
Vandværket har holdt 4 bestyrelsesmøder (31-01-2019 04-07-2019 15-08-2019 06-02-2020) det 

seneste år. På møderne er der primært diskuteret investeringer, vedligeholdelse, drift og nyt 

takstblad.  

Alle stiller op til genvalg, der er derfor ingen ændringer til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har deltaget i de nødvendige møder og kurser med henholdsvis kommune og 

foreningen Danske Vandværker. 

Året i tal: 

Vandværket har i alt 900 forbrugere samt Lejerforeningen Båring Skov. 

Vi har fået 4 nye tilslutninger, Vestfyns El-anlæg - Profilform – Evermart samt Mørkegyden 1L 

(Sommerhus). 

Det nye boligområde Sejerøvej med 19 byggegrunde, er det os bekendt ikke solgt nogen grunde 

pt.  Ligeledes er Kærbyvænget 1 ikke solgt. Der er også enkelte sommerhusgrunde på Kystvejen og 

Båring Sommerland som ikke er solgt. 

Arealet bag skolen - Hedegårdsvej som er udlagt til bolig areal, som kommunen ejer, har vi endnu 

ikke hørt hvornår, der er planer om at byggemodne området. Når det bliver planlagt, har vi to 

hovedledninger som går på tværs af arealet, der skal flyttes. 

Vandværket har i året oppumpet    109.626 m3 

Til skylning er der brugt    2666 m3 

Der er solgt     99.664 m3 

Der er en difference mellem udpumpning og solgt på.        7.467 m3 det svarer til 7% 

Grænsen for hvornår der skal betales ekstra vand skat er på 10%. 
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Vandværket: 
Tømning og rensning af okkerbeholder er foretaget. 

Gennemgang af manuel drift af SRO-anlæg er foretaget. Anlægget opdateres og fornyes ikke 

længere, så derfor er vi nødt til at sikre manuel drift. Investering i nyt SRO-anlæg ligger i 

vandværkets investeringsplan. 

Nyt elektronisk målerhoved for råvand er monteret. 

Ellers kun alm. vedligeholdelse. 

 

Boringer: 

Etablering af skylleledning ifm. renpumpning af boring 3 er foretaget. 

Reparation af råvandsledning er foretaget. 

Skoldning af råvandsledninger er foretaget. 

Fysisk gennemgang af råvandsledninger er foretaget. 

 

Ledningsnet: 
Større brud – Strandgyden 2 stk. – Middelfartvej 2 stk. – Vedelshavevej – Kærbyvej– Hedegårdsvej. 

Hyppigheden af brud har været normal. 

Der er monteret ny hovedstophane / Skyllebrønd til Nr. Åby. 

Køb og overtagelse af ledning fra Langgyden til Sydmarksvej (Hedegårdsvej) 

Der er etableret ny hovedledning til forsyning af det nye erhvervsområde på Sydmarksvej. 

 

Trykforøger: 

Efter renovering og coatning af rentvandstanke i 2018 har det vist sig, at der er  steder hvor 

coatningen har løsnet sig. Firmaet som har stået for coatning, kommer og laver det om – Arbejdet 

med ny coatning er påbegyndt i uge 6 2020 og forventes afhærdet og afsluttet ultimo uge 9. – 

Derefter skal der foretages skylning og prøvetagning. 
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Offentlige indsatsområder: 
Vandværket fik ved prøveudtagning / boringskontrol okt. 2019 konstateret chloridazon, desphenyl   

i boring 3 på 0,035 ( Højst tilladte værdi er 0,1 )  så vi er et godt stykke under 

Boringen blev taget ud af drift, og vi gik straks i gang med en renpumpning af boringen. 

Ved sidste prøve jan 2020, var vi nede på 0,020 så det går den rigtige vej. 

Boring 3 er den ældste boring vi har, og med det tyndeste LER- lag på kun ca. 7 m.  

I 2017 havde vi samme problem og da renpumpede vi også. Efter 3 måneder var vi fri for 

chloridazon. 

I 2017 fik vi video kontrolleret vores boringer og alt så fint ud, men vi må konstatere at der er et 

problem. 

Bestyrelsen er i dialog med brøndborer og har sat undersøgelse af boring i gang. Vi vil snarest blive 

præsenteret for et løsningsforslag, hvorefter vi igangsætter renovering af boringen. 

Bestyrelsen har også sat gang i undersøgelse af en ny ekstra kildeplads, da vi må konstatere at vi er 

sårbare med alle 3 boringer samme sted.  Det kan på sigt gå ud over vores forsyningssikkerhed, 

hvilket vi at være på forkant med. 

 

Borings nære beskyttelse områder (BNBO) vil for mange boringer blive ændret i landet.  

Staten har i en bekendtgørelse udpeget BNBO’er rundt om alle drikkevandsboringer. En lov der 

trådte i kraft 1. januar 2020. Her pålægges kommunerne at gennemgå alle BNBO og sørge for, at 

der sker den nødvendige beskyttelse, der hvor det er påkrævet. Gennemgangen skal være 

afsluttet inden udgangen af 2022, idet der i løbet af 2022 vil blive fortaget en evaluering af 

indsatsen. 

Kommunerne er ved at gennemgå alle boringer for at se om der skal ændres på 

beskyttelseszonen. Miljø og fødevareministeriet har udarbejdet et tillæg til aftalen for 2017- 2022.  

 

Kommunen har udarbejdet et nyt fælles regulativ, som endelig er afsluttet. Fællesregulativer er 

udarbejdet med det formål at få en mere detaljeret beskrivelse af bestemmelserne samt et fælles 

fodslag for alle vandværker i kommunen. Alle vandværker i kommunen, med undtagelse af to, 

ønsker at indtræde i fællesregulativet. Vi ønsker at indtræde i fællesregulativet. Til regulativet har 

vi et bilag, som beskriver at vi ejer forsyningen til hovedmåleren hos forbrugeren. 

Fællesregulativet vil blive fremlagt til godkendelse på vores generalforsamling i dag, med evt. 

tillæg. Jævnfør vores nuværende vedtægter. Fællesregulativet vil blive lagt på hjemmesiden, 

såfremt det bliver vedtaget i dag. 
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Årsregnskab: 
Regnskabet er udført iht. årsregnskabsloven og vandværket er underlagt det generelle krav om 

hvile i sig selv princippet, hvorfor der årligt opgøres en over- eller underskudsdækning. Denne 

beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel overdækning anføres 

som negativ indtægt (”Der er opkrævet for meget”), mens en eventuel underdækning anføres som 

et tillæg til indtægterne (”Der er opkrævet for lidt”). 

Egenkapitalen er overført til en overdækning, som er opført som gæld. Regnskabet udviser en 

underdækning på 288.682 kr. eller hvad der svarer til et underskud på 288.682 kr. 

Vandværkets formue er overført til overdækning som gæld. Overdækningen ved årets udgang er 

således 5.526.091 kr. Dette svarer til vandværkets reelle formue. 

I bestyrelsen anser vi årets resultatet som tilfredsstillende ud fra de budgetter der var lagt. Året 

var budgetteret med en underdækning på 387.000 kr. Forskellen fra den i regnskabet anførte 

underdækning og til den budgetterede underdækning på 387.000 kr. skyldes alene aktivering af 

afskrivninger. Hvis vi ser bort fra afskrivninger, så er årets resultat ca. en underdækning på 

569.000 kr. Det har været et år med højere udgifter end normalt. Med de nuværende takster vil et 

normal år uden investeringer, have en underdækning på ca. 347.000 kr. 

Set i lyset af historikken for de senere års resultater med store underdækninger, så er vi nødsaget 

til at foretage prisstigninger på både vandpris, fast afgift og enkelte special gebyrer.  

Vi har lavet beregninger som tydeligt viser at det ikke er muligt at levere vand til de nuværende 

takster. Nyt takstblad er lavet og godkendt af kommunen. Det nye takstblad vil blive gennemgået 

på dagens generalforsamling, hvorefter det vil blive sat til afstemning. Hvis det godkendes på 

generalforsamlingen d.d., vil det efterfølgende træde i kraft.  

Hvis denne takst ændring ikke bliver vedtaget, så viser beregninger at vandværkets likvide 

beholdning vil være negativ ved udgangen af 2021 og dermed vil forsyningssikkerheden ikke være 

intakt. 
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Til sidst vil jeg gerne rette en tak til vore VVS folk, entreprenører, havemand for pasning af vores 

anlæg. Ligeledes vil jeg gerne rette en tak til bestyrelse, kasserer og revisor, for et godt 

samarbejde. 

Uden alle disse personers hjælp, ville det ikke være muligt at drive et velfungerende vandværk 

som vores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Henrik Bebe 

Bestyrelsesformand 
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