
Beretning 2011.

Rønnede vandværket har i 2011 udpumpet 122.755 m3 vand, som stort set er samme kvantum der er forbrugt i
2010.

Vandværkes egent forbrug er faldet lidt, ledningstabet er på 4,6 % som er lidt mere end sidste år og ud af dette er
brugt 954 m3 til skylning af filter på vandværket, men generelt måler vingehjulsvandmåler 1-1½ % for lidt når de
bliver ældre og mange af vores vandmåler har nået grænsen for deres opsætningstid som er 12 år, så ud fra det
er ledningstabet acceptabelt, men deres måleværdier er nok lidt under de 100 % som er målet og
afregningsgrundlaget for forbruget hos den enkelte aftager.

Der er løbende i 2011 udtaget 6 vandanalyser på ledningsnettet og vandværket, alle analyseprøver har ligget
under kravværdierne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007. Og det tekniske hygiejniske
tilsyn af Faxe Kommune den 10. aug. 2011, har ikke givet nogle bemærkninger.

Vi fik i 2011 udvidet den fysiske sikringszone til 25 m omkring vores boringer, dette kan give problemer mange
steder, da boringerne som regel ligger i nærheden af skel og derfor vil berører flere lodsejer. Det første lovforslag
der blev fremsat lød på 300 meters sikringszone, men blev ved forhandlingerne nedsat til de nu vedtagende 25
m. Hvordan vi administrativ skal forholde os med de nye sikringszoner, ved vi ikke for vejledningen herom er
endnu ikke udsendt, men den godtgørelse der skal udbetales til de berørte lodsejer bliver på kr. 429,00 pr. boring
pr. år, en udgift for Rønnede Vandværk vedkommende på kr. 1716,00 vil det for de 4 boringer så længe de er i
drift.

Den nye miljøminister har planer om mange nye initiativer, i det finanslovforslag regeringen har fremlagt for 2012,
er der blandt andet, at afgifterne til staten skal stige med kr. 1,13 pr. m udfaktureret drikkevand. Og man vil
indeksere afgiftssatsen i vandafgiften med henholdsvis 4,6 % i 2012 og 4,35 % i 2013.

Drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven foreslår man omlagt til et bidrag i vandafgiftloven, det vil sige, det
bliver en del af de grønne afgifter som indgår i statens budget. Det beløb der hidtil er indbetalt til Regionen og
Kommunerne som beskyttelse og registrering af grundvandet, bliver nu opkrævet som et bidrag i vandafgiftloven
på kr. 0,67 pr. udpumpet kbm. vand til og med 31. dec. 2017, så skulle den bortfalde. Men da den kommer ind
under vandafgiftloven, og bliver benævnt som en grøn afgift, er det nok et beløb der er kommet for at blive.

Omlægninger af de grønne afgifter kan ses på de opkrævninger, der bliver udsendt for første halvår af 2012, her
er vandskatten steget fra kr. 5,00 til kr. 5,90 og vil i 2013 stige til kr. 6,13.

Et vandværks takstblad er et vigtig dokument, for kort sagt må et vandværk ikke opkræve takster som ikke er
anført i deres takstblad. Det skal indeholde alle de takster som vandværket ønsker at opkræve, det gælder både
takster for tilslutning, levering af vand og gebyrer samt grønne afgifter. Kommunen godkender vandværkets
takstblad som led i sit tilsyn med vandværket. Der står i vandforsyningslovens § 53, at vandværket skal have et
godkendt takstblad for, at kunne opkræve vandafgifter hos deres forbruger. Det er dog ikke alle gebyrer
kommunen har tilsyn med, men de kan påtale hvis et rykkergebyr er stører end loven tillader, gebyrer som
lukkevarsling og aflæsning af vandmåler, skal bekendtgøres på vandværkets generalforsamling, og skal være de
faktiske udgifter for vandværket, det vil sige hvile i sig selv princippet.

Når en ejendom er tilmeldt en betalingsordning kan vandværket kun se, at der på denne adresse er sket en
indbetaling, men ikke hvem der har indbetalt. Vandværket har ingen indflydelse på af eller tilmelding til en
betalingsordning, det er kun kontohaver, derfor udsendes der en betalingsoversigt til aftaleindehaver hvor der er
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påført et aftale nr. som er unik for denne adresse og aftale.

Det er derfor vigtigt, at man ved salg af en ejendom opsiger sin betalingsordning til Rønnede Vandværk, vi har
desværre igen i år haft et par sager, hvor den nye ejer har fået leveret gratis vand ved, at den gamle ejer ikke har
fået afmeldt sin betalingsordning hos PBS.

Vi har de seneste år haft en fastprisaftale med SEAS-Nve, denne har vi i sep. måned 2011 forlænget til 31. dec.
2013. Der er ikke mange øres forskel på de udbyderne der er på markedet, men når vandværket bruger ca.
100.000 kwh. om året, bliver det alligevel til kr. 10- 15,000 om året der spares.

Som omtalt i beretningen sidste år, er monteringen af nye måler med fjernaflæsning endnu ikke påbegyndt.
Bestyrelsen har været over at se fabrikken og fået en demonstration af de nye vandmålers kunnen, og jeg må
konstatere det er mange data der kan gemmes i den software der er monteret i denne type måler. Ud over den er
monteret til fjernaflæsning af forbruget, kan den fortælle at vandet ikke har stået stille i mindst 1 time, det vil sige
der er en utæthed i huset. Hvis måleren har et konstant højt forbrug i mindst en halv time, er der et ledningsbrud,
er måleren ikke vandfuldt, har den været afmonteret og her kan perioden ses, samt den fortæller hvis den er
omvendt monteret.

Det er bestyrelsens plan, at starte udskiftningen af de ældste vandmåler i august eller september måned, men de
vil blive sendt brev ud til de berørte andelshavere.

Information til forbrugerne.

1. Rønnede Vandværk, Gl. Næstvedvej 19, Postbox 28, 4683 Rønnede

tlf. 56 71 11 92 ved driftforstyrrelser 40 44 44 92

Vandværkes bestyrelse kan ses på hjemmesiden:

 www.roennede-vandvaerk.dk

og kontaktes på:

E-mail: post@roennede-vandvaerk.dk

2. Forsyningsområde: Rønnede By, Rønnede Industriområde, Gl. Næstvedvej, Borup By, Vester Egede,
Vordingborgvej, Skoverup, Olstrup By, Ulse by og Skov Torup.

3. Kort over forsyningsområdet findes på Vandværket.

4. Rønnede Vandværk har i 2011 udpumpet 122.755 m vand. Vandværket har 4 boringer, 3 boringer syd for Ny
Næstvedvej og 1 boring nord for Ny Næstvedvej på Boldbanen. Alle 4 boringer ligger inde for en radius af 400 m
fra Vandværket.

5. Vandbehandling: Råvandet gennemgår en iltningsproces, som fjerner vandets naturlige svovlbrinte og
methanindhold. Derefter pumpes vandet over sandfilter 2 gange hvor jern og mangan aflejres, inden vandet løber
ned i renvandstankene, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne.

Vandet har en hårdhed på 15,0 dh, drikkevandets kvalitet og kvalitetskrav kan ses på Vandværkes hjemmeside.

pbv
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Arne Skovby

Formand

 

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31 december 2011.
(excl. moms)

 

    Resultat Budget Budget

    2011 2011 2012

Note   kroner 1.000 1.000

1. Indtægter 1.014.422 952 961

2. Personaleudgifter 19.687 21 24

3. Driftsomkostninger 683.952 591 584

4. Administrationsomk. 258.910 246 268

 
Resultat før afskrivninger
og renter 51.873 94 84

5. Afskrivninger 315.807 270 285

  Resultat før renter 263.934 176 200

8. Udbytte 255 0 0

6. Renteindtægter  bankindestående 48.885 65 40

  Renteudgifter kreditorer 0 0 0

  Renteudgifter skat 532 0 0

  Årets resultat 215.326 111 160

 

Balance pr. 31. december 2011.

   
2011
kroner

2010
kroner

  Aktiver :    
Note     

  Materielle anlægsaktiver :    

5 Ejendom matr.nr. 3 H og 3 BN,
Rønnede 468.200247.020

6 Vandforsyningsanlæg 5.589.6015.688.497

6 Driftsmidler og inventar 235.057 363.860

  Ialt 6.292.858 6.299.377



  Finansielle anlægsaktiver :    
9. Værdipapirer 6.124 8.472

  Omsætningsaktiver :    
10 Tilgodehavende moms 63.66940.348

3 Beholdning målere/målerbrønde 72.62574.506

8 Debitorer 22.83118.013

       
7 Bankindestående 2.707.508 2.673.752

  Kassebeholdning 619 1.563

  Aktiver ialt : 9.166.234 9.116.031

       
  Passiver :    
11 Egenkapital pr. 31. december 2011 9.103.207 9.099.701

 
  Kortfristet gæld :    
10 skyldig moms 0 0

  Skyldige omkostninger 59.876 15.791

  Skyldig Askat og feriepenge
3.151
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  Kortfristet gæld ialt 63.027 16.330

       
  Passiver i alt : 9.166.234 9.116.031
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