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Beretning 2015
2015 var så et af de år, af de 35 år jeg har været med, hvor der er
sket rigtig mange ting, og flere nye udfordringer, det kommer vi
så til senere, for når der hver dag er vand i hanerne, som der jo er
langt de fleste dage, er det ikke meget vi høre fra forbrugerne, og
heldigvis har vi ikke haft de store problemer, med levering af
vand.
Svendborg Vandråd
Lad os starte med Svendborg Vandråd. Som holdt
generalforsamling i maj måned, her blev Steen Gundertofte valgt i
bestyrelsen, så bestyrelsen nu består af 2 fra Sårup Vandværk, 1
fra Hundstrup Vandværk og 2 fra Vester Skerninge Vandværk.
Der har nok betydet at der er kommet lidt mere gang i Vandrådet.
Der har været afholdt 2 medlems arrangementer, hvor vi har haft
oplægsholdere fra Danske Vandværker og Svendborg kommunes
embedsmænd. På disse møder har emnerne været, takstblad,
regulativ, Vandrådets rolle, ”hvil i sig selv” princippet, og
årsregnskabsvejledning, alle disse har givet meget debat, og især
”hvil i sig selv” princippet, og årsregnskabsaflæggelsen, har givet,
og vil fremover give os mange udfordringer, og det kommer jeg
også tilbage til, men vandrådet fungere, og det ser vi frem til at
det bliver ved med.
Reparationer og vedligeholdelse:
Ledningsbrud kan nok aldrig helt undgås, og i 2015 har vi nok
haft lidt færre brud end vi plejer, en mild vinter og efter flere år

med omlægning af gamle rør, til nye, betyder jo også en del. Men
det er jo langt mere omkostnings krævende at reparere et
ledningsbrud, hvor der skal graves i fortov eller asfalt, end det er i
landområdet, men med et ledningsnet der er over 100 km vil der
til stadighed ske brud en gang imellem, men vi holder os da stadig
på et minimalt vandspild på langt under de tilladte 10% af den
oppumpede mængde, men vi kan bede til, at alle vil være
opmærksomme på uregelmæssigheder og melde sådanne til os,
også selv om vandspildet er efter måleren, så vi hurtigst muligt
kan få det bragt i orden. Af nye ledninger i 2015 kan nævnes, ny
ringforbindelse til Ballen, af Balvej til Strandvejen, således at vi
kan sende vand til Ballen fra begge sider, og det betyder jo meget
for forsyningssikkerheden, 80m gammel ledning på Faaborgvej er
udskiftet, (det var dyrt, men det kommer Steen tilbage til), endelig
har vi ændret vandtilførslen til Toftevænget, så vandet kommer fra
Langegyde, i stedet for over Claus Pedersens (Shell) grund.
Det var så lidt om det der ligger i jorden.
Vandmålere:
Sidste år besluttede vi at udskifte alle vandmålere, til nye med
elektronisk aflæsning, det med elektroniske vandmålere havde vi
talt om i længere tid, med det blev nok fremskyndet af
embedsmændene i Svendborg kommune, som har lidt ondt af de
få midler vi har på kistebunden, og det ville jo være lige til
klodshans først at tilbagebetale et beløb til alle andelshavere, for
derefter at sætte alle priser op. Det må nu være bedst at holde
priserne nede og først bruge pengene når vi har dem. Men sådan
tænker embedsmænd og lovgivning ikke på, nej først bruge en
masse penge, og så regner vi prisen ud bagefter, det er desværre
sådan det kommer til blive i nær fremtid.
Disse vandmålere blev opsat fra sidst i april til september 2015,
alle havde modtaget et brev, hvor man skulle henvende sig til et
callcenter for aftale om dato og tid, for udskiftning af vandmåler,
desværre skabte det en del uro, da callcenteret, de første dage gik

ned, pga. al for mange henvendelser og kun en person til at passe
telefonerne, men vi fik da skiftet alle målerene, og ca. midt i
december var alle målere på plads i vore regnskabssystem, vi
nåede at køre en test kørsel i november/december her blev der
fundet en utæthed og 3 utætte toiletter, ved selve årskørslen fik vi
alle aflæsninger ind, og her blev yderlig 2 utætte toiletter fundet,
så det ser ud til at fungere godt, og vi regner med at vi fremover
vil køre en aflæsning en 3 – 4 gange om året.
Så har vi det med årsregnskabet og ”hvil i sig selv” princippet, er
et princip som kom i vandsektorloven af 2012, det vil i korthed
sige, at vi ikke må have flere midler end vi bruger, overskud skal
reducere prisen det efterfølgende år, og underskud skal opkræves
året efter, er der store investeringer, så må vi låne, og opkræve
året efter, altså lovgivningen siger elevatorpriser, al dette har vi så
nogle år til at få rettet på plads, og det ser ud som, vi godt kan
have lidt midler på kistebunden, i form af hensættelser til
målopgaver, samt opsparing til konkrete formål inden for en
periode på 3 – 5 år.
Men vi er nu blevet tilmeldt til Konkurrence og
forbrugerstyrelsen, som vil henvende sig til os i nærmeste fremtid,
og så må vi se hvad de vil have af oplysninger om, årsregnskaber
og takstblade, når jeg har set på deres hjemmeside, er det nu mest
priser de sætter ned i forhold til det ønskede.
Mere om det næste år, så ved vi sikkert lidt mere, vi er blevet
tilbudt besøg af en jurist fra Danske Vandværker, eller at komme
til deres kontor i Solrød, når vi har modtaget krav fra Konkurrence
og forbrugerstyrelsen.
Alternativet er jo ikke til at overskue, vi har en vandpris inkl.
moms på 3,13 til 3,75 og ved overtagelse fra Svendborg vand vil
det blive 11,75, så vi må håber på at det frivillige, i de små
andelsselskaber vil fortsætte, uden alt for meget indblanding fra
embedsmændene, for jeg tror ikke politikerne ved hvad de
vedtager, eller konsekvensen der af.

Hundstrup Vandværk:
Vi har i årets løb haft en par møder med, formand og kasserer fra
Hundstrup Vandværk, de arbejder på flere muligheder, ny boring,
køb af vand fra os, eller sammenlægning, alt er muligt, men det er
ikke os der skal presse på, så det må være deres afgørelse vi skal
arbejde videre fra, så når vi får deres afgørelse, fra deres
generalforsamling, beder vi jeg tilkendegive at, det er det vi
arbejder med fremadrettet, om vi leverer eller sammenlægger, vil
ingen betydning have for Vester Skerninge Vandværk.
Vandanalyser:
Der er i årets løb blevet foretaget det antal drikkevands analyser
der er lovpligtige, i år er der ikke taget ekstra, da alle har været i
orden, og prøveudtageren har været påpasselig, alle prøver har
opfyldt de gældende kvalitetskrav. Af de mest kendte forekomster
i vandet kan nævnes, jern 0,039 mg/l (max 0,1 mg/l), mangan
0,006 mg/l (max 0,02 mg/l) ammonium 0,005 mg/l (max 0,05
mg/l), nitrit <0,001 mg/l (max 0,01 mg/l), nitrat 1,7 mg/l (max 50
mg/l), pH 7,3 (min 7,0 og max 8,5) og den total hårdhed er
16,0dH.

Statistik:
Vi har i årets løb hentet 235.684m3 vand op fra boringerne deraf
er der brugt 6.435m3 til filterskylning, så der er pumpet
229.239m3 ud i rørene, til de 852 forbrugere, vi nu er oppe på,
heraf er der gennem målerne, hos disse talt og afregnet for
217.666m3, de resterende 11.573m3 er at betragte som vandspild.
Et spild på 4,9 % må være acceptabelt men heller ikke mere, vi
må max have et vandspild på 10% så det skulle gerne gøres bedre
fremefter, sidste år var det på 5,15%.

Til at pumpe alt dette vand op og rundt i rørene, er der brugt
116.627 kwh strøm, og det svare til at vi i gennemsnit kan pumpe
2,02 m3 vand pr. kwh.

Til slut vil jeg gerne sig tak for, et godt samarbejde i årets løb, til
alle der har haft med V. Skerninge Vandværk at gøre, ingen nævnt
ingen glemt.
Mogens Find

