Stærmose Vandværk
Bestyrelsens beretning til generalforsamling den 15. marts 2017
Indledning
Bestyrelsen kan igen berette om et år, som har været præget af ro og sikker drift med det til følge, at
de 131 boligenheder med i alt 123 vandmåler gennem hele året hver dag har været forsynet med
rent og sundt drikkevand til efter bestyrelsens vurdering billigst mulig pris. Dermed synes
hovedformålet med driften af andelsselskabet Stærmose Vandværk også at være opfyldt i 2016.
Vandsalg
Der er i 2016 registreret et salg af vand på 28.518 kubikmeter. Det er 406 kubikmeter mere end i
2015, hvor der blev solgt 28.112 kubikmeter. Igen i 2016 kan det konstateres at 6 forbrugere (4
husdyrbrug, et gartneri og en efterskole) aftager over halvdelen (57 %) af det totale vandforbrug. De
resterende 125 boligenheder aftager i gennemsnit lidt under 100 kubikmeter (98 kubikmeter) pr.
boligenhed.
Der er i 2016 udpumpet 29.688 kubikmeter vand. I forhold til den solgte mængde, svarer det til et
spild på 4 %, hvilket er inden for det acceptable niveau. Vandværker skal indbetale afgift til staten
fra minimum 90 % af den udpumpede vandmængde, så hvis der er mere end 10 % spild, så koster
det – i 2016 var afgiftsbeløbet 6,25 kr. pr. kubikmeter. Det gennemsnitlige vandspild fra
vandværker på landsplan lå jf. seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen på 7,8 %.
Fordelingen af den udpumpede og solgte vandmængde har været ret ens på de to hoved
forsyningsledninger flow 1 (ca. 14.000 m3) og flow 2 (ca. 16.000 m3). Flow 1 forsyner området vest
for vandværket, herunder også Tobovej og Nørremarken. Flow 2 forsyner området øst for
vandværket, herunder også første del af Hesbjerg Skovvej og hele området på Væden.
Regnskabsresultat
2016 var 9. regnskabsår med uændrede takster til vandværket på nær mindre ændringer i afgifterne
til staten. Afgiften til staten var i 2016 på 5,86 kr. pr. kubikmeter plus 0,39 kr. pr. kubikmeter i
bidrag til drikkevandsbeskyttelse. Forbruger, der aftager mindre end 1.000 kubikmeter vand pr. år
betaler således 4,50 kr. vand til vandværk + 5,86 kr. i vandafgift til staten + 0,39 kr. til
drikkevandsbeskyttelse – i alt 10,75 kr. pr. kubikmeter plus moms. Hertil skal lægges den faste
årlige afgift pr. boligenhed på 600,00 kr. pr. år + moms. Forbrugere, der aftager mere end 1.000
kubikmeter pr. år får en rabat på 50 øre pr. kubikmeter, der overstiger 1.000 kubikmeter.
Vandværket har i 2016 haft et driftsresultat, der er ca. 18.000 kr. bedre end resultatet i 2015. Den
samlede omsætning i 2016 var på ca. 210.000 kr. inklusiv afgifter med et driftsresultat på ca. 95.000
kr. Der har været et omkostningsfald på ca. 18.000 kr. i forhold til 2015, som primært skyldes
lavere reparationsomkostninger.
Jeg vil i øvrigt henvise til den efterfølgende regnskabsaflæggelse.
Reparationer og vedligehold
Ud over det almindelige vedligeholdelsesarbejde, herunder blandt andet udskiftning af et
manometer på vandværket, er der i 2016 foretaget udbedring af et enkelt ledningsbrud.
Ledningsbruddet blev konstateret i forbindelse med kontrol af de ugentlige rapporter over udpumpet
vand, hvor timeforbruget pludselig var ca. 1 kubikmeter større end normalt. Erfaringen er, at dette
nogenlunde svarer til den mængde, der løber fra en helt åben vandhane fra et ½ tommer vandrør.

Via vores nye mail meddelelses service, kunne en forbruger kort efter orientering herom heldigvis
hurtigt informere om et pludseligt opstået vådt område i marken, som viste sig at være en utæt
stophane ved en stikledning, som i sin tid tjente som vandpost i forbindelse med et vandingssted til
kreaturer, når de var på græsmarken.
Assens Kommune har i 2016 ført tilsyn med vandværket og boringen i april måned, hvor der kan
henvises til rapporten, som er lagt ud på vandværkets hjemmeside. Det væsentligste i denne rapport
var en bemærkning om at få slået græsset omkring vandværksbygningen.
Her ud over har 2016 ikke budt på større udfald med forsyningsstop til følge. Alt i alt et problemfrit
drifts år.
Arbejdet er som sædvanligt udført ved hjælp af Fyns Vandværks- og Ledningsservice, som har
serviceret vandværket siden etableringen i 1974.
Vandanalyser
Der er i 2016 udtaget 2 ordinære prøver til kontrol af vandkvaliteten. En begrænset kontrol hos en
forbruger i februar måned, og en normal kontrol på vandværket i august måned. Resultaterne af
begge kontroller levede op til kravene til grænseværdierne. Analyseresultaterne fremlægges her på
generalforsamlingen og kan i øvrigt ses på vandværkets hjemmeside, hvor de altid bliver lagt ud,
umiddelbart efter de er modtaget fra laboratoriet.
Bestyrelsesmøder
Der er siden sidste generalforsamling den 6. april 2016 til orientering afholdt et bestyrelsesmøde i
februar 2017. Mere om dette til næste generalforsamling 2018, da dette ikke berører året 2016.
Som en delvis erstatning for at samles holder bestyrelsen løbende og efter behov kontakten til
hinanden med aktuelle informationer via telefon, mails og sms’er, som gør, at der også hurtigt kan
træffes beslutninger, når behovet opstår.
En udfordring i slutningen af 2016 var, at en mindre del af forbrugerne fortsat ikke udviste
rettidighed ved den årlige indberetning af vandforbruget, som skal foretages via vandværkets
hjemmeside. Samme problem havde vi også i 2015. I takstbladet 2016 blev der medtaget et
strafgebyr på 200 kr. ved manglende indberetning af vandmålertal efter den 1. december.
Strafgebyret videreføres i takstbladet 2017 og formodentlig også i de kommende år. Det det endnu
er forholdsvis nyt, blev det besluttet ikke at pålægge ”slæberne” et gebyr i 2016.
Hjemmeside
Etablering af hjemmesiden www.staermosevand.dk blev en realitet i slutningen 2012. Hjemmesiden
har således været i drift i nu godt 4 år. Det er via hjemmesiden, alle medlemmer bliver orienteret om
sidste nyt, lidt om driften, analyseresultater, takstblade m.v. og skal indberette det årlige
vandforbrug. Alle forbrugere bør således i dag have kendskab til sidens eksistens.
I 2016 har vores registrering af de enkelte forbrugers mobilnumre og mailadresser igen gjort det
muligt at give samlet underretning om indberetning af målertal. Ligeledes er det også en god og
effektiv måde at meddele driftsforstyrrelser ud til alle, hvilket vi havde stor glæde af først på året.

Vandværksarbejde i 2017
Ud over at følge den daglige drift af vandværket vil arbejdet i det kommende år igen blive præget af
de krav, der generelt er stillet til kommunens vandværker, som er omfattet i ”Indsatsplan for

grundvandsbeskyttelse Odense Vest”, som blev vedtaget i november måned 2014. Indsatsplanen
opstiller en række aktiviteter, som vandværker, lodsejere og kommune skal søge at gennemføre ad
frivillighedens vej i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Indvindingsområdet og initiativer for Stærmose Vandværk er beskrevet i planen. Planen er
tilgængelig på både kommunens og vandværkets hjemmeside.
Jeg vil igen fremhæve følgende fra planen:
1. Vandværket vil løbende praktisere en forsvarlig op pumpning på kildepladserne, så
magasinerne ikke overudnyttes.
2. I boringer, der er ældre end 30 år, skal der laves et tjek af boringerne. Det skal tjekkes, om
Fore rør og top udformningen er tætte. Et eftersyn skal foretages af en autoriseret
brøndborer.
Frekvensen af tjekket aftales med Assens Kommune. Foretages senest udgangen af 2015.
3. Vandværket skal iværksætte informationskampagner om den betydning spild eller brug af
pesticider, kan have på drikkevandet. Kampagnen laves i samarbejde med Assens
Kommune. Skal ske senest udgangen af 2015 og gentages hvert 5. år.
4. I det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) skal vandværkerne være opmærksom på,
at der ikke foregår aktiviteter, der indebærer en særlig risiko for forurening af grundvand
med miljøfremmede stoffer.
ad. 1
Bestyrelsen er opmærksom på at vandværkets indvindingstilladelse snart udløber,
hvorfor der primo 2017 skal søges en ny indvindingstilladelse til oppumpning af råvand.
ad. 2
Der er ikke ved udgangen af 2016 aftalt nærmere med kommunen herom, hvorfor
bestyrelsen vil tage initiativ til dette i 2017.
ad. 3
Assens Kommune har endnu ikke taget initiativ til en informationskampagne, hvorfor
vi afventer nærmere. Det er sådan, at en kampagne vil blive fælles for alle vandværker i kommunen.
ad. 4
Stærmose Vandværk har fået udlagt den lovpligtige dyrknings- og sprøjtefri zone
omkring boringen, hvorfor dette forhold vurderes at være i orden.
Afslutning
Igen vil jeg takke hele bestyrelsen, kasserer og revisorer for et godt og frugtbart samarbejde i 2016,
og jeg ser frem til og håber på et fortsat godt samarbejde i det kommende vandværksår 2017.
Hermed fremlægges beretningen til generalforsamlingens videre drøftelse.
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