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Rødekro Vandværk 

 
Bestyrelsens beretning for året 2014 

 

I 2013 blev beslutningen om at renovere vandværk syd på Callesensvej iværksat.  I løbet af 2014 

blev vi færdige med renoveringen, herunder enkelte ting som vi under projekteringen ikke havde 

taget højde for. Tidligere var skyllevandet fra værk syd blevet bortledt til kloakken, hvilket 

medfører, at det skal gennem renseanlægget i Åbenrå. I forbindelse med ombygning blev vi gjort 

opmærksom på at vi skulle betale spildevandsbidrag, hvis vi ønskede at fortsætte med dette. Derfor 

vedtog bestyrelsen at etablere en bundfældningstank, således vi kan bortlede skyllevandet via 

regnvandsledningen direkte til Rødåen. Slammet fra bundfældningstanken vil Arwos gerne hente 

uden beregning, da de kan bruge til på renseanlægget i Åbenrå.  Investeringen vil være hentet hjem 

på cirka 10 år. Værk syd er taget i brug og fungerer som det skal.  

 

Generelt: 

Igen i år har vandværket, som nævnt i de sidste par år, måttet tumle med følgerne af 

vandsektorloven, LOV nr 469 af 12-06-2009, der er gældende for alle vandværker, der udvinder 

mere end 200.000 m
3
 pr år.  

Der ser nu endelig ud til at der er ved at være politisk vilje til at få ændret denne lovgivning eller i 

det mindste dele af den.. Det dog noget tvivlsomt om der sker noget inden det kommende 

folketingsvalg.   

Vandværkerne i Danmark er forsat sponsorer til nogle DJØFer (danske jurister og økonomer) som i 

konsekvens af vandsektorloven er sikret beskæftigelse.  

Som konsekvens af vandsektorloven fortsætter vi med at nedbringe vores formue, Dette er vi, som 

nævnt i de foregående år, ikke ret glade for, men der desværre ikke ret meget vi kan gøre for at 

imødegå dette.  

Som følge af vandsektorloven er vandværket blevet skattepligtig. Som nævnt sidste år er der rejst 

nogle prøvesager, hvor spørgsmålet omkring vores skattepligt skal prøves. Ved landsskatteretten 

gik kendelserne i disse prøvesager desværre vandværkerne i mod. Vores skattesag er nu anket til 

landsskatteretten, hvor der forventes en afgørelse i 2015. Vi tror på, at der – trods udfaldet af 

prøvesagerne - fortsat er en fair chance for, at vi kan vinde skattesagen, hvorfor vi heller ikke har 

hensat vores skattebetaling som tab i regnskabet for 2014. Omkostningsmæssigt er vi gået sammen 

om anken med i første omgang 2 andre vandværker.  Det bliver spændende at se hvad det ender 

med.  

Sammenlægningen med Øster Løgum vil være fuldt implementeret ved udgangen af 2015, da 

forbrugerne i Øster Løgum så vil være færdige med at betale det ekstra bidrag som blev aftalt ved 

sammenlægningen.   

 

 

Aflæsningskort  

 

I 2014 skulle vores aftale med Arwos om at udsende fælles aflæsningskort stå sin prøve. Vi har 

valgt at tilslutte os den af vandrådet anbefalede løsning, hvor vi lader Arwos udsende 

aflæsningskortene.  

Efterfølgende får vi så de nødvendige data fra Arwos. Det var et par mindre udfordringer undervejs, 

men det er absolut småting. Vi sparer både tid og penge ved denne pragmatiske løsning. Regnskabet 

som bliver gennemgået senere, vil også vise dette. Især på portoen!     



 

 

Driften: 

I 2014 blev der ikke renoveret på Åløkke mv. som det egentlig var planlagt i både 2013 og 14.  Vi 

valgte at fokusere på renoveringen af værk syd, samt at få færdiggjort renoveringen på Vestergade. 

Renoveringen i Vestergade, især under banen var en halv dyr fornøjelse, hvilket også kan læses i 

regnskabet.  

Endvidere valgte vi at få skiftet en del hovedventiler rundt i byen, som havde drillet i nogle år.  Det 

viste sig at være en særdeles fornuftig beslutning, da vandspildet efterfølgende er faldet markant. 

Om det er ventilerne eller noget af det andet vi har renoveret, er svært at sige.  

Den sidste boring er pt. ved at blive opdateret og renoveret med både vandstandsovervågning og 

frekvensstyring af indvindingspumperne.  

 

Fremtiden  

I bestyrelsen har vi gennem de sidste år drøftet forsyningssikkerheden indgående. Med 

renoveringen af værk syd er det spørgsmål blevet løst.  

Vi er godt i gang med at indføre systematisk vedligeholdelse af alle vandværkets vitale 

komponenter, således vi planlægger og vedligeholder før vitale dele bryder sammen. Der er indkøbt 

et tillægsmodul til det EDB program som styrer vandværket. Det ser ud til at være helt rigtigt!  

Indførelsen af målere til fjernaflæsning, har vi i bestyrelsen foreløbigt valgt at parkere, da 

gevinsterne ikke står mål med omkostningerne på nuværende tidspunkt. Vi holder dog et vågent øje 

med udviklingen af nye målertyper.      

I 2015 skal vi have kigget på en ledning med eternitrør i Øster Løgum. Det sidste område med 

Jernrør omkring krydset Hellevadvej og Nr. Hostrupvej er også i kikkerten. Og selvfølgelig Åløkke. 

Vi skal også i 2015 have kigget nærmere på ledningsdimensionerne i den nordlige af vores 

forsyningsområde. Især området nord for Nr. Hostrup og omkring Byskoven skal analyseres 

nærmere.  

  

Takster og økonomi: 

Vi har i 2015 valgt at fastholde taksterne, som i 2014 for mindst niende år i træk, Selve 

tilslutningsafgiftet er fortsat indeksreguleret. Dvs. at prisen for nye tilslutninger følger foreningen af 

danske vandværkers og DANVAs (dansk vand og spildevandforening) prisindeks. Alle 

forbrugsafgifter er fortsat DKK 3,00- pr m
2
 og den faste afgift er nu DKK 380,- 

Som det vil fremgå af regnskabet, er vi ved at have vores likvider nede på et niveau, hvor vi måske i 

2016 kan blive nødt til at kigge på taksterne.  

.  

I årsregnskabet er underskuddet på DKK 1.077.663,00   hvilket er lidt mere end det budgetterede 

underskud. Det skyldes blandt andet at vi renoveringen af  bla.Vestergade  

I 2015 forventer vi ikke det store antal nye tilslutninger, primært på grund af den generelle situation 

i samfundet. 

Med hensyn til anbringelse af vore midler, har vi også i år valgt at bruge vore lokale 

pengeinstitutter.  

Vi er forsat meget opmærksomme på anbringelsen af vor efterhånden lille formue, især i disse tider. 

Indtil videre får vi dog positive renter på vores indestående. 



 

Lidt tal for vandværket. 

 

I 2014 blev der tilsluttet 5 nye forbrugere, i Tronhjemsvej,Arnhøjvej,Kampvej,Hellevadvej, 

Horsbyggårdvej. 

Værk syd har udpumpet i alt 42.553 m
3
 

Værk nord har udpumpet i alt 295.075 m
3
  

Tilsammen i alt 337.628 m3 

Pr dagsdato er vi 2913 forbrugere mod 2908 forbrugere sidste år.  

 

Vandspildet ligger pt. på 8,6 % hvilket er meget tilfredsstillende, set i forhold til de sidste par år, 

hvor vi var over ti procent og måtte betale afgift.   

 

Vandværket har stadigvæk to fuldtidsansatte  

 

Kvaliteten af vores vand er noget over gennemsnittet i Danmark. Vi har heldigvis ingen problemer 

med rester fra sprøjtemidler osv. Samtidig er vurderingen af vore kildepladser særdeles god. 

 

Afslutning. 

2014 blev året hvor vi fik værk syd helt op og køre igen, hvilket er vigtigt for vores 

forsyningssikkerhed.  

2015 vil forhåbentlig blive et roligt år, hvor vi primært kan fokusere på renovering af vores 

ledningsnet. Der er ikke planlagt de store investeringer.  

Tak til medarbejdere, samarbejdspartnere og til bestyrelsen for et godt samarbejde. 

 

Uffe Steffensen 

 


