Beretning for Tørsbøl Vandværk 2015
Vi har i 2015 oppumpet 20954 m3 mod 23477 m3 i 2014, det svarer
til en mindre forbrug på 2523 m3, omregnet i procent bliver det
12,04%
Den gennemsnitlige døgnudpumpning i 2015 lå på 54 m3 mod 64 m3
i 2014.
Der er afregnet 23432 m3 til forbrugerne, men den samlede målte
mængde ifølge måleraflæsningen udgør 19693 m3, dvs. at betalingen
for 2015 reguleres med 3739 m3. På den baggrund kan vi beregne,
at tabet i ledningerne er på 6,01 %. Det svarer godt til, at vi kun har
haft et ledningsbrud i 2015 på forsyningsnettet, øvrige brud hos
vores forbrugere er indregnet i Deres forbrug.
Året 2015 har været stille og rolig i forhold det store ombygning- og
anlægsarbejde vi udførte i 2014. Men vi har dog nogle hængepartier
tilbage, men dem afventer vi med at gennemføre i øjeblikket, da vi
endnu ikke har fundet den endelige løsning.
 Renovering af rentvandstanken er påkrævet, og den bliver derfor
holdt under skærpet opsyn. Vi vurderer ud fra den aktuelle
tilstandsrapport, at der skal ske noget inden for de næste 5 år.
Arbejdet med tinglysning af det 10 m fredningsbælte, som
vandværket skal have omkring boringerne er udført.
Som oplyst sidste år har kommunen modtaget kortmaterialet for
grundvandskortlægning Felsted-Sundeved i januar 2013, Tørsbøl
Vandværk indgik i dette materiale og vi har efterfølgende flere gange
påpeget over for kommunen, at de ikke følger lovgivningen, da de jf.
lovgivningen skal påbegynde udarbejdelsen af de nødvendige
indsatplaner senest 1 år efter modtagelsen.
Vandværket blev her i december måned inviteret til en uformel
drøftelse, sammen med Dalsgård og Rinkenæs Vandværker, her
viste det sig, at kommunen har flyttet Tørsbøl Vandværk over til den
kortlægning der dækker Gråsten-Padborg området. Jeg pointerede
derfor over manglende information på denne flytning.
Kommunen
fremlagde
på
mødet
de
3
vandværkers
indvindingsområder og redegjorde for den planlægning de starter op

i 2016. Jeg imødeser med spænding de tiltag der herved kommer og
hvilke konsekvenser det medfører for vandværket. Kommunen var
også overrasket over, at vandværket havde fået rapporten over
kortmaterialet tilsendt fra Naturstyrelsen og i den forbindelse fik
Deres vurdering hvad de mente der skulle foretages af indsatser, da
de mente, at det alene var kommunens opgave.
I den forbindelse fremlagde de endnu engang det vandsamarbejde
om økonomisk solidaritet, som de arbejde på (enten frivilligt eller
som påbud). Personligt er jeg modstander af dette og ønsker kun
være med hvis Naturstyrelsen kommer med et påbud jf.
Vandforsyningsloven.
Men
skal
tages
op/drøftes
af
generalforsamlingen.
En gruppe vandværker er sammen med SONFOR fremkommet med
et forslag om, at den nedsættelse drikkevandsbidraget der træder i
kraft pr. 1. januar 2016 skulle omfordeles til grundvandsbeskyttelse
og det samme sker de efterfølgende nedsættelse, det betyder at man
i praksis omfordeler denne post, så man fremover skal betale kr.
0,67 pr m3 til hhv. til grundvandssikring og vedligeholdelse af de
indsamlede data ved grundvandskortlægningen. Dette skal vi
forholde os til.
Pr. 1. januar trådte også en ny lovgivning i kraft, som pålægger
vandværkerne at indføre et ledelsessystem, samt den at drift
ansvarlige eller et bestyrelsesmedlem som varetager tilsynet på
vandværket, skal have gennemført en uddannelse i vandværksdrift
på 3 dage og et kursus i hygiejne, for begge gælder det at der skal
aflægges en prøve. Vandværkerne skal senest pr. 1. juli orientere
kommunen om, hvilket ledelsessystem de nu bruger, samt oplysning
om hvem (driftsansvarlige/bestyrelsesmedlem) har gennemført de
ovennævnte kurser og hvem der stået for afholdelsen. Vandværket
skal derudover udarbejde en tilstandsrapport for vandværket og
udarbejde og inddele vandværket i hygiejnezoner.
Den forhadte vandsektor lov er blevet revideret og det betyder, at
nogle vandværker ikke længere er omfattet af loven, men de skal
fortsat indsende deres regnskaber. Men det har også betydet, at
vandværker der pumper mere en 17.000 m3 op er blevet pålagt, at

følge årsregnskabsloven når de fremlægger årsregnskabet. Det
betyder, at man skal føre driftsregnskab, herunder også aktiver og
passiver m.m., det kan på længere sigt betyde, at det ikke er nok
med intern revision, men i øjeblikket er det ikke et krav at vi også
skal ekstern revision, regnskabet skal dog medsendes til kommunen
ved godkendelse af takstbladet. Vandværkets regnskabsprogram er
blevet opdateret med ny kontoplan og vi følger herefter reglerne i
årsregnskabsloven.

