
 
 

Stærmose Vandværk 
Bestyrelsens beretning til generalforsamling den 10. maj 2022 

 
Indledning 
Beretningen omfatter året 2021. 
 
Bestyrelsen kan berette om et år, som har været præget af ro og sikker drift med det til følge, at de i 
alt 124 andelshavere og lejere inden for forsyningsområdet, der er tilknyttet Stærmose Vandværk, 
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 året 2021. 
 
 
Vandsalg 
Opgørelserne over udpumpede og solgte vandmængder beregnes på grundlag af et forbrug fra 1. 
december til 30. november. Denne praksis er valgt for flere år siden ud fra det vilkår, at en stor del 
af vandværkets målere er monteret i udendørs nedgravede målerbrønde, som kan være vanskelige at 
tilgå i sne- og frostvejr. 
 
Der er i 2021 registreret et salg af vand på 27.052 kubikmeter. Dette ligger meget på niveau med de 
tidligere år. I 2020 blev solgt 29.188 kubikmeter. Over halvdelen af den solgte vandmængde sker til 
ganske få erhvervsdrivende. Tre større husdyrbrug, to plantebrug, et fasaneri, et gartnerier og en 
efterskole aftog ca. 15.000 kubikmeter vand eller mere end halvdelen af det totale forbrug. De 
resterende aftog i gennemsnit ca. 100 kubikmeter pr. boligenhed. 
 
Der er i 2021 udpumpet ca. samme mængde, som der er solgt, hvor vandspildet på mindre end 1 
pct. I 2020 blev der udpumpet 29.738 kubikmeter, hvilket medførte et spild på 1,9 pct. Hvis 
vandspildet er mere end 10 pct., så koster det i strafafgift. Det gennemsnitlige vandspild fra 
vandværker på landsplan lå jf. seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen på 7,8 %. Opgørelsen er flere år 
gammel. 
 
 
Regnskabsresultat 
2021 var 14. regnskabsår med uændrede takster. Der har i samme periode været mindre ændringer i 
afgifterne til staten. Forbruger, der aftager mindre end 1.000 kubikmeter vand pr. år betaler således 
pr. kubikmeter 4,50 kr. for vand til vandværk + 6,37 kr. i afgift til staten og til 
drikkevandsbeskyttelse – i alt 10,87 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 et forbrug 1.000 kubikmeter. 
 
Vandværket har i 2021 haft et driftsresultat på ca. 36.000 kr. Det er det beløb, der skal dække de 
omkostninger, der er forbundet med at drive vandværket. 
 
Vandværket er underlagt det generelle "hvile i sig selv"-princip, hvorfor der årligt opgøres en over-
eller underdækning. Denne beregnes som årets indtægter fratrukket årets omkostninger. En eventuel 
overdækning anføres som en negativ indtægt ("der er opkrævet for meget"), mens en eventuel 
underdækning anføres som et tillæg til indtægterne ("der er opkrævet for lidt").  
 
 
Reparationer og vedligehold 
Ud over det almindelige vedligeholdelsesarbejde har vandværket i 2021 ikke været udsat for 
ledningsbrud på forsyningsledninger. Der har været en enkelt ikke planlagt målerudskiftning på 



 
 

grund af et nedbrud på den eksisterende. Desuden blev der i maj måned udskiftet 22 vandmålere 
jævnt fordelt blandt andelshaverne, hvor de nedtagne målere blev sendt til den lovbefalede kontrol. 
Alle målere overholdt kravværdierne, hvorfor yderlig udskiftning af denne grund ikke var 
nødvendigt. 
 
Vandværksbygningen er gået efter, og har undergået en alge- og mosafrensning. Der er udskiftet 
gummifuger ved tårnet og vinduerne er repareret. 
 
 
Vandanalyser 
Der blev i februar måned udtaget en boringskontrol, hvor der blandt andet blev analyseret for 40 
forskellige pesticider, hvor alle kravværdierne kunne overholdes. I juni blev der udtaget en 
begrænset kontrol på vandværket og en på ledningsnettet hos en forbruger. Her kæmpede vi 
kortvarigt med en ganske lille overskridelse på ammonium og mangan på vandværket, og 
overskridelse af jernindhold og registrering af coliforme bakterier hos forbrugeren. Det hele blev 
hurtigt rettet, hvor de efterfølgende kontrol prøver ikke gav udslag for overskridelser. Vi har jf. 
reglerne herfor oplyst to faste adresser på ledningsnettet, hvorfra prøverne kan udtages – én adresse 
koblet til hver af de to hovedledninger der fører vandet til henholdsvis forbrugerne øst og vest for 
vandværket. 
 
Analyseresultaterne kan ses på vandværkets hjemmeside. 
 
 
Hjemmeside 
Etablering af hjemmesiden www.staermosevand.dk blev en realitet i slutningen 2012. Hjemmesiden 
har således været i drift i nu godt 10 år. Det er via hjemmesiden, alle medlemmer bliver orienteret 
om sidste nyt, lidt om driften, analyseresultater, takstblade m.v. og hvor der også kan indberettes det 
årlige vandforbrug. 
 
På sidste ekstraordinære generalforsamling blev det vedtaget og indskrevet i lovene, at indkaldelse 
til generalforsamling kan ske via hjemmesiden. 
 
Vores webmaster på hjemmesiden er Arne Nielsen fra Skovs Radio i Tommerup. 
 
 
Vandværksarbejde i 2022 
Et nyt fokusområde bliver øget overvågning af de boringsnære beskyttelsesområder kaldet BNBO. 
Senest i 2022 skal der indgås aftaler med lodsejerne af de arealer, som ligger i BNBO-området. 
Arealerne skal erhvervsmæssigt friholdes for brug af sprøjtemidler, og erstatningen for dette skal 
betales af vandværket. Kommunen er pligtig til at yde rådgivning til udarbejdelse af disse aftaler. 
 
Der skal også ske digitalisering af vandledningernes placering i forsyningsområdet, og boringen 
skal kontrolleres. 
 
Afslutning 
Igen vil jeg takke hele bestyrelsen, regnskabsfører og revisorer for et godt og frugtbart samarbejde i 
2021, og jeg ser frem til og håber på et fortsat godt samarbejde i de kommende år. 
 
Hermed fremlægges beretningen til generalforsamlingens videre drøftelse. 
 
9. maj 2022 
Ove Johansen 
Formand 


