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Beretning for året 2021 
 
År 2021 var igen et år der blev præget af corona’en i samfundet. Det har heldigvis kun påvirket 
vort arbejde i begrænset omfang.  
 
Der har i 2021 været følgende aktiviteter i vandværket: 
 
Indvindingsanlægget 
Vores indvindingsanlæg er velfungerende, vedligeholdes og opdateres løbende. Der er i år ikke 
afholdt udgifter til investeringer i indvindingsanlæg, men kr. 38.538 til den løbende 
vedligeholdelse. Vores boringer leverer fortsat vand af god kvalitet.  
 
 
Renovering og udvidelser af ledningsnettet 
Vi har i 2021 afsluttet renoveringen af hovedledning og stikledninger på Sortemosevej i Hjortshøj. 
Dette arbejde blev påbegyndt i 2020. Det var et arbejde der voldte os en del besvær, idet det 
eksisterende ledningsnet ikke var så godt dokumenteret, så der var flere steder, hvor vandrørerne 
ikke lå som forventet. Det blev der i forbindelse med renoveringen rådet bod på, så det nye 
ledningsnet er indmålt med GPS og registreret i vores ledningsdatabase. Det kan i samme 
forbindelse nævnes, at lovgivningen om registrering af vandledninger, el-kabler med videre er 
blevet skærpet, så derfor har vi investeret i udstyr til selv at kunne foretage indmåling af vores 
ledningsnet. Dette udstyr har kostet ca. 75.000. 
Herudover har vi renoveret hovedledningen på Brovænget i Egå.   
De samlede investeringer til disse to projekter har beløbet sig til i alt 2,4 mio.kr.  Der er i 2021   
også været anvendt t.kr. 152 til reparationer på ledningsnettet. 
 
Vi fortsætter i 2022 arbejdet med at renovere og forbedre ledningsnettet. VI er pt. i gang med 
hovedledningen på Dagland, og forventer at fortsætte i det område. Forbrugerne i de områder vi 
vil renovere ledningsnettet, får direkte besked herom.  
 
Vandmålere 
Med virkning fra år 2021 skal vi hvert år udskifte et parti vandmålere. De vandmålere vi anvender i 
dag, som kan fjernaflæses, må maksimalt være i drift 12 år. I henhold til målerregulativet, så de 
første af den type vandmålere skal nu udskiftes. Det betyder, at vi hvert år fremover skal udskifte 
et parti vandmålere. VI har bestræbt os på at de partier der skal udskiftes hvert år er på ca. 200 
vandmålere. VI skal dog i 2022 udskifte ca. 275 målere. Det svarer til en investering på godt t.kr. 
270. 
 
Vandkvalitet 
Kvaliteten af vores drikkevand er fortsat helt i top. Vi får løbende udtaget vandprøver enten på 
Vandværket eller hos en forbruger.  Resultatet af de udtagne prøver er positive, da der ikke er 



værdier i prøverne, der overskrider hverken de vejledende værdier eller maksimumværdierne på 
de parametre der undersøges.  
 
Resultaterne af de prøver, vi får taget, kan altid findes på vores hjemmeside. 
 
Som følge af at der til stadighed findes nye sundhedsfarlige stoffer i grundvandet – senest PFAS og 
PFOS - stilles der større og større krav til prøvetagningen. VI må derfor forvente en større udgift til 
prøvetagning de kommende år.  
Når der findes nye uønskede stoffer i grundvandet, udvides prøvetagningen med disse stoffer, når 
prøvetagningsvirksomhederne har indarbejdet stofferne i deres prøvepakker. 
 
 
Nyt vandværk 
Som nævnt på generalforsamlingen i 2021, er vi begyndt arbejdet med at etablere et nyt 
vandværk, for at sikre vandforsyningen fremadrettet. Vi vil fortsætte dette arbejde i 2022 og 
forventer at der bliver taget en endelig beslutning herom i 2022. 
 
Personale 
Vores administrative medarbejder Dorte Rubin er i efteråret 2021 fratrådt sin stilling for at søge 
nye udfordringer. Vi har til afløsning af Dorthe Rubin entreret med Hanne Strandgaard, der driver 
en selvstændig virksomhed med bl.a. administration af vandværker. Herudover vil 
bestyrelsesformand Henrik Simonsen have administrative opgaver på vandværket. 
 
Bestyrelsen 
Der er med virkning fra den 1. januar 2022 sket en ændring af bestyrelsen, idet Jesper Merts 
Andersen er udtrådt af bestyrelsen, da han er fraflyttet forsyningsområdet. I stedet er 
bestyrelsessuppleant Mogens Nygaard indtrådt i bestyrelsen. 
 
Vandspild – en dyr fornøjelse 
Hold øje med vandmåleren, så du ikke kommer til at betale for unødvendigt vandforbrug. Det er 
dyrt at have en dryppende vandhane, et løbende toilet eller et lille brud på et rør. 
 
Skatteforhold 
Som tidligere nævnt har vi en skattesag kørende, tilbage fra vores indtræden i Vandsektorloven. 
På trods af vi har klaget over skatteansættelserne, har vi betalt alle de skatteopkrævninger, vi har 
modtaget, så vi håber på en tilbagebetaling af den betalte skat på et beløb på knap en million kr. 
Skattesagen er i skrivende stund endnu ikke afsluttet, men vi forventer en afslutning i foråret 
2022. 
 
Årsregnskabet  
Årsregnskabet for 2021 udviser et resultat på 202 t.kr., mod et overskud på t.kr. 103 i 2020. 
Resultatet af den ordinære drift udgør t.kr. 195, mod t.kr.133 i 2020.  
 
Vi har i 2021 oppumpet og købt i alt 314.526 m3 vand (i 2020, 328.759 m3) og solgt 299.536 m3  
(i 2020, 306.062 m3).  



 
Forskellen på 14.588 m3 svarer til et ledningstab på 4,6 %. Vi undgår således igen at skulle betale 
afgift af ledningstabet, som indtræder, når spildprocenten er over 10 %. 
 
 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige tak for et godt samarbejde i det forløbne år til 
vandværkets personale og bestyrelse.  
  
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Egå Vandværk A.m.b.a.   


