Egå Vandværk A.m.b.a.

Beretning for året 2017
Jeg vil indlede denne beretning med en omtale af et af de emner i vandsektoren, der i 2017 har
været meget focus på. I takt med at vandanalyser bliver udviklet mere og mere, og effektiviteten
øges, giver det mulighed for måling af flere og flere stoffer i vandet. I 2017 blev vandsektoren
således opmærksom på stoffet Chloridazon. Der blev gjort fund af dette stof i mange boringer, de
fleste steder dog i meget små mængder, men da vi ønsker at vort vand skal være fri for pesticider
og rester herfra, skabte det en livlig debat i vandsektoren herom. Efter de første fund var der en
del debat om det skulle være obligatorisk at analysere vandprøver for stoffet, men i første omgang
blev det gjort frivilligt. For at yde optimal sikkerhed for vore forbrugere, valgte vi at få vort vand
analyseret for Chloridazon. Analyserne viste at der ikke er spor af stoffet i vort vand.
I perioden hvor vi har været ved at forberede årets generalforsamling, er der dukket et nyt stof op,
som kan være en trussel mod drikkevandet -1 2 4 triasol. For at sikre vore forbrugere bedst muligt
vil vi få taget en vandprøve, når Analytech er klar med en pålidelig målemetode.
Herudover kan vi omtale yderligere om vandværkets aktivitet i årets løb:
Indvindingsanlægget
Der er i år ikke fortaget egentlige investeringer i vort indvindingsanlæg. Der har dog været afholdt
vedligeholdelsesudgifter for t.kr. 84. Vore boringer leverer fortsat vand af god kvalitet.
Renovering og udvidelser af ledningsnettet
Vi har i 2017 udvidet vort ledningsnet med nye tilslutninger på Egå Engvej, Egå Mosevej og
Nordvangsvej, samtidig med at der er foretaget mindre renoveringer og reparationer af
ledningsnettet i Brohaven, Brobjerg Parken og Blomstervangen.
På foranledning af Århus Brandvæsen nedlægges der for tiden et antal brandhaner, og i den
forbindelse sløjfer vi de anboringsbøjler der har siddet ved brandhanerne for at mindske risikoen
for utætheder på ledningsnettet, hvor de har siddet.
Der har i 2017 været anvendt t.kr. 261 til reparationer på ledningsnettet og t.kr. 1237 til
investeringer i ledningsnettet.
De nye tilslutninger har givet os en indtægt på t.kr. 622 og et forøget kapitalindskud på t.kr. 57.
Vi skal i 2018 have installeret nogle kvartermålere i vort forsyningsområde, så vi har mulighed for
at lave målinger af vandforbruget i begrænsede områder, og på den måde sikre os at vi
ledningsrenoverer i de områder, hvor vandspildet er størst.
Vi skal endvidere have afsluttet renoveringen af nogle ledningsstrækninger i Sølyst området.

Vandsektorloven og Egå Vandværk
Med en ændring af Vandsektorloven er det nu således at Vandværket er tildelt et beløb som en
økonomisk ramme, som vi må opkræve. Rammen for 2017 er på ca. 2,6 mio.kr. excl afgifter.
Denne ramme dækker alle indtægter, som m3 prisen for vand, den faste afgift, nye
tilslutningsafgifter, samt øvrige indtægter ved driften af Vandværket.
Hertil kommer vandafledningsafgift og spildevandafgift samt vandafgift til Staten, der udgør langt
den væsentligste del af det beløb, der er den samlede pris pr.m3 vand. Vandafledningsafgiften og
spildevandsafgiften opkræves af Århus Vand.
Den tilsvarende ramme er for 2018 på t.kr. 3.263.
Udskiftning af vandmålere
Vi fik, som vi orienterede om sidste år udskiftet de sidste af de gamle vandmålere med nye
vandmålere, der kan fjernaflæses.
Vi skal nu hvert år fremover udtage en stikprøve af vore vandmålere. Stikprøven skal følge
installationsåret, og størrelsen af stikprøven afhænger af antallet af installerede vandmålere det
pågældende år for at kontrollere, at de fortsat fungerer korrekt. Såfremt der er fejl i et væsentligt
antal af de målere, der er udtaget til prøven, skal hele det parti, som stikprøven er udtaget fra,
udskiftes.
Vandkvalitet
Kvaliteten af vort drikkevand er fortsat helt i top. Vi får løbende udtaget vandprøver enten på
Vandværket eller hos en forbruger. Resultatet af de udtagne prøve er positive, da der ikke er
værdier i prøven, der overskrider hverken de vejledende værdier eller maksimumværdierne.
Resultaterne af de prøver, vi får taget, kan altid findes på vor hjemmeside.

Vandspild – en dyr fornøjelse
Hold øje med vandmåleren, så du ikke kommer til at betale for unødvendigt vandforbrug. Det er
dyrt at have en dryppende vandhane, et løbende toilet eller et lille brud på et rør.
Skatteforhold
Som vi tidligere har informeret om, blev vandværker generelt skattepligtige i forbindelse med
indførelsen af vandsektorloven, og at vandværkerne ikke har været tilfredse med Skattevæsenets
håndtering heraf.
Der er i 2017 afsagt en kendelse ved Landsretten, hvor Skattevæsenet fik medhold. Sagerne er nu
anket til Højesteret, så vi må vente på det endelige udfald af sagerne på Højesterets dom.

Årsregnskabet
Årsregnskabet for 2017 udviser et resultat på kr. 182.445, mod et overskud på t.kr. 259 i 2016.
Vi har i 2017 oppumpet og købt i alt 229.157 m3 vand (i 2016, 228.081 m3) og solgt 227.069 m3 (i
2016, 213.405 m3).
Forskellen på 2.088 m3 svarer til et ledningstab på 0,9 % imod 6,4 % i 2016. Vi undgår således igen
at skulle betale afgift af ledningstabet, som indtræder, når spildprocenten er over 10 %.
Bestyrelsen
Vi har i 2017 måtte sige farvel til Anne Marker, som er udtrådt af bestyrelsen i det hun er fraflyttet
vort forsyningsområde. I stedet for Anne Marker er Jesper M. Andersen indtrådt i bestyrelsen.
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige tak for et godt samarbejde i det forløbne år til
vandværkets personale, bestyrelse og interne revisorer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Egå Vandværk A.m.b.a.

