Stærmose Vandværk
Bestyrelsens beretning til generalforsamling den 28. marts 2018
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 124 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 2017.
Vandsalg
Opgørelserne over udpumpede og solgte vandmængder i 2017, gælder kun for de første 11
måneder. Alle forbrugere skal aflæse deres vandmålere senest den 1. december hver år. Hidtil har
det foregået på den måde, at kasseren omregnede de indberettede vandmængder til hel års forbrug i
forhold til den eksakte dato for aflæsningen. Den praksis er nu ændret, så det er den aflæste og
indberettede målerstand, som fratrækkes den forrige indberettede målerstand. Til næste år vil det
derfor igen være tale om 12 måneders forbrug.
Der er i 2017 registreret et salg af vand på 25.388 kubikmeter. Det er 3.130 kubikmeter mindre end
i 2016, hvor der blev solgt 28.518 kubikmeter. Igen i 2017 kan det konstateres at 6 forbrugere (4
husdyrbrug, et gartneri og en efterskole) aftager over halvdelen (55 %) af det totale vandforbrug. De
resterende 126 boligenheder aftager i gennemsnit lidt under 100 kubikmeter (95 kubikmeter) pr.
boligenhed.
Der er i 2017 udpumpet 29.032 kubikmeter vand. I forhold til den solgte mængde, svarer det til et
spild på 12,6 %, hvilket er over 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 2017 var afgiftsbeløbet 6,25 kr. pr. kubikmeter. Vandværket har derfor i 2017 betalt en ekstra
afgift til SKAT af et spild på 741 kubikmeter svarende til 4.631,25 kr. Det gennemsnitlige
vandspild fra vandværker på landsplan lå jf. seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen på 7,8 %.
Fordelingen af den udpumpede vandmængde har i forhold til tidligere år været mere uens i 2017 på
de to store forsyningsledninger. 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. Den største mængde er i 2017 udpumpet via flow 2.
Regnskabsresultat
2017 var 10. regnskabsår med uændrede takster til vandværket på nær mindre ændringer i afgifterne
til staten. Afgiften til staten var i 2017 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 pr. kubikmeter 4,50 kr. for vand til vandværk + 5,86 kr. i afgift 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 et forbrug 1.000 kubikmeter.
Vandværket har i 2017 haft et driftsresultat, der er ca. 30.000 kr. mindre end resultatet i 2016.
Indtægter fra faste afgifter og vandsalg var i 2017 på ca. 184.000 kr., hvor det tilsvarende beløb i
2016 var på ca. 204.000 kr. Også her skal der selvfølgelig tages hensyn til, at vandsalget kun
omfatter de første 11 måneder af 2017.
Jeg vil i øvrigt henvise til den efterfølgende regnskabsaflæggelse.

Reparationer og vedligehold
Ud over det almindelige vedligeholdelsesarbejde, herunder blandt andet udskiftning af en flowmåler
på vandværket (21.000 kr.), er der i 2017 foretaget udbedring af et enkelt ledningsbrud.
Ledningsbruddet var på Stærmosevej 124, hvor der opstod utæthed mellem forsyningsledning og
stikledning. Der er nedsat en ny målerbrønd på Stærmosevej 167, og i begyndelsen af året 2017
blev der udskiftet tre målere, hvor de gamle ikke mere var mulige at aflæse.
I 2017 fik vandværket også en ny forbruger, da Energi Fyn ønskede transformatorstationen på
Stærmosevej 181 tilsluttet vandværket. Stationen har indtil tilslutningen haft sit eget
indvindingsanlæg.
Assens Kommune har i 2017 ikke ført tilsyn med vandværket. Et nyt tilsyn kan forventes i 2018.
Her ud over har 2017 ikke budt på større udfald med forsyningsstop til følge. Alt i alt igen et
problemfrit drifts år. Arbejdet er som sædvanligt udført ved hjælp af Fyns Vandværks- og
Ledningsservice, som har serviceret vandværket siden etableringen.
Vandanalyser
Der er i 2017 udtaget 2 ordinære prøver til kontrol af vandkvaliteten. En begrænset kontrol hos en
forbruger i januar måned, og en udvidet kontrol plus undersøgelse for organisk mikroforurening
udtaget på vandværket i september måned. I sidste halvår af 2017 dominerede nyhederne i pressen
om fundet af sprøjtemidlet "Desphenyl Chloridazon", som er et sprøjtemiddel, der fra 1964-1996
blev brugt som ukrudtsbekæmpelse ved dyrkning af roer, rødbeder og løg. Stoffet blev forbudt at
bruge i Danmark i 1996. Vi medtog undersøgelsen af stoffet i sidste analyse, og inden det blev et
lovkrav. I alt undersøges der nu for 34 forskellige pesticider, hvor heldigvis ingen af disse er til
stede i vores drikkevand. Resultaterne af begge kontroller levede op til alle krav 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.
Forsyningsområde
Odense Kommune fremsendte i sensommeren et ønske om ændret forsyningsområde ved
Mosegyden. Ændringen, som bestyrelsen accepterede, medførte, at vi nu har en ny ejendom
beliggende inden for vores område. Det er Mosegyden 78, som i dag forsynes med vand fra egen
brønd.
Indvindingstilladelse
I 2017 har vi fået fornyet vores indvindingstilladelse. Tidligere lå tilladelsen på en indvinding af
45.000 kubikmeter vand pr. år. Denne er nu nedsat til 35.000 kubikmeter vand pr. år.
Ny regnskabsfører
I 2017 skete det, som på et tidspunkt måtte komme. Elly Borgstrøm valgte at stoppe som
regnskabsfører for vandværket gennem mere end 40 sammenhængende år. Elly havde varslet det i
god tid, så bestyrelsen var forberedt og havde på et par bestyrelsesmøder undersøgt flere
muligheder for at finde afløser for Elly. Valget faldt på Vandværkernes EDB Service i Holsted. Det
er et regnskabskontor med ca. 10 ansatte, som udelukkende beskæftiger sig med føring af
regnskaber for vandværker i Danmark. Blandt andet fører de regnskaberne med flere vandværker i
Assens Kommune, så de er ikke ukendte med det vestfynske område.

Nye folk kan betyde nye skikke. Dette ses blandt andet af en ændret opstilling af vores regnskab i
2017 i forhold til årene indtil da. Som noget nyt er der nu også åbnet for muligheden for at tilmelde
sine vandregninger til PBS, hvilket på sigt forhåbentlig vil reducere antallet af for sent betalere.
Det har været et stort arbejde at få flyttet alle de registreringer og adgange, som følger af et skifte i
en nøgleperson, som en regnskabsfører er for en virksomhed.
Hjemmeside
Etablering af hjemmesiden www.staermosevand.dk blev en realitet i slutningen 2012. Hjemmesiden
har således været i drift i nu godt 5 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.
Vores webmaster på hjemmesiden er fortsat Arne Nielsen fra Skovs Radio i Tommerup.
Vandværksarbejde i 2018
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 — der er ikke sket noget
i den retning endnu.
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. Indvindingstilladelsen er fornyet i
2017.
ad. 2 Der er ikke ved udgangen af 2017 aftalt nærmere med kommunen herom, hvorfor
bestyrelsen vil tage initiativ til dette i 2018.

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.
Oplyses kan også, at bestyrelsen har fået et tilbud på indvendig rensning og maling af
vandværksbygningen, hvilket forventes udført primo 2018 (i skrivende stund er det udført).
Afslutning
Igen vil jeg takke hele bestyrelsen, regnskabsfører og revisorer for et godt og frugtbart samarbejde i
2017, og jeg ser frem til og håber på et fortsat godt samarbejde i det kommende vandværksår 2018.
Der skal også her lyde en speciel og stor tak til Elly Borgstrøm, som har ydet en ganske uvurderlig
indsats for Stærmose Vandværk som regnskabsfører og kasserer på nær et par år lige siden
vandværket blev grundlagt og startede i 1974.
Hermed fremlægges beretningen til generalforsamlingens videre drøftelse.
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