
Askov Vandværk                                         11.03.2020. 

Årsberetning for 2019. 

 

Medlemmer og forbrugere. 

I 2019 er der blevet tilsluttet 20 nye boliger, så der nu er 950 forbrugere. Heraf er de 758 

grundejere.  

 

Udpumpet vand i 2019. 

Aflæsningen af hovedmålerne viste den 31. december 2019, at der er udpumpet 89.500 m3 

rent vand til Askov Vandværks forbrugere. Det er i gennemsnit ca. 100 m3 pr. forbruger, 

men der er stor forskel på, hvor meget den enkelte husstand bruger.  

Ledningsnettet er i god stand, så der er ikke ret meget spild af godt drikkevand på vejen ud 

til forbrugerne. 

Der er sendt en pjece til alle forbrugere ”MitVand – kom godt i gang”. Indholdet forklarer, 

hvordan det nu er muligt at følge husstandens vandforbrug, modtage en alarm ved lækage 

eller unormalt vandforbrug samt de historiske målerdata. Ca. 30 % af forbrugerne har til 

dato tilmeldt sig denne ordning. Flere forbrugere har allerede nydt godt af, at Kurt har 

kunnet se utætheder via fjernaflæsningsmålerne og derefter kontaktet de pågældende. 

Men som i tidligere år skal jeg opfordre alle forbrugere til løbende at holde øje med 

vandforbruget. Det kan blive meget dyrt, når smålækager først opdages ved den årlige 

aflæsning i december måned.  

 

Den årlige måleraflæsning. 

Kurt har foretaget den årlige fjernaflæsningsmåling. Den foregik uden større problemer.  

Selvom alle grundejere har fået installeret fjernaflæsningsmålere, skal  vandværket, ifølge 

lovgivningen, fortsat opfordre husejerne til at aflæse deres vandmåler hvert år ved 

årsskiftet for at sikre, at der er overensstemmelse medlem vandværkets måling af 

forbruget og egne iagttagelser.  

Grundejeren har i henhold til regulativet ansvar for egne installationer inden for skel.  

Uagtet at vandværket har et system, der kan overvåge forbrugernes vandforbrug, har 

vandværket ingen tilsynspligt over for de enkelte ejendomme.  

Vandværket og dermed bestyrelsen har derfor intet medansvar i relation til vandspild vedr. 

den enkelte forbrugers installationer. Dette er udelukkende grundejerens eget ansvar.  

I den sammenhæng skal det også i år slås fast, at bestyrelsen ikke er ansvarspådragende 

mht. vandspild, selvom der nu er installeret fjernaflæsningsmålere, som giver mulighed for 

løbende at følge interessenterne vandforbrug.  

Af praktiske årsager må dækslerne på målerbrøndene ikke dækkes til, hverken med jord 

eller fliser. Dels skal vandværket have uhindret adgang til brøndene, dels skal I som 



forbrugere kunne følge med i jeres vandforbrug og evt. utætheder og ikke mindst skal jeres 

smed kunne lukke for vandet, hvis han skal ordne noget ved jeres vandforsyning. 

 

Kontrol med drikkevandet. 

Prøvetagning og kontrol med drikkevandet er som altid i faste rammer, fastsat af Vejen 

Kommune med baggrund i seneste bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.. 

Analyseprogrammet for 2018 – 2020 medtager de lovpligtige analyser af drikkevand samt 1 

supplerende normal kontrol af vandbehandlingen på værket på baggrund af distribueret 

vandmængde og udføres af Eurofins.  Drikkevandsprøverne udtages på ledningsnettet ved 

forbrugeres tappehane. Kontrol af råvandet er uændret. Der skal fortsat foretages 

boringskontrol i alle indvindingsboringer. 

Resultatet af analyserne tilgår Askov Vandværk og Vejen Kommune og kan ses på 

www.askovvand.dk. 

 

Takstblad-Fællesregulativ-Vedtægter 

Er de tre vigtige papirer for vandværkets drift. Papirerne kan ligeledes ses på 

www.askovvand.dk. Takstbladet for 2020 er godkendt af Vejen Kommune under 

forudsætning af, at generalforsamlingen også godkender det under dagsordenens pkt. 4c. 

 

Vandprisen – halvering af priserne 

Som det blev vedtaget på generalforsamlingen i 2019 er den faste årlige afgift endnu 

engang halveret pr. 1/1 2020 fra 190 kr. til 95 kr. pr m3.  

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager, at m3-prisen nedsat fra 2 kr. til 1 kr. 

med virkning fra 1. januar 2020.  

Afgiften på ledningsført vand er på 6,18 kr./m3.  

Endelig betales der 19 øre pr. m3 til sikring af grundvandet. Det hele pålægges 25 % moms. 

Nedsættelserne af vandprisen skyldes, at vandværket pga. af den store udstykningsaktivitet 

i vort forsyningsområde, får flere penge ind end, der løbende afskrives i regnskabet. 

 

Til sammenligning fremgår følgende priser af takstblad 2020 for Vejen Forsyning: 

Pris/m3 7 kr., fast årlig afgift 500 kr. målerafgift pr. måler 100 kr. 

 

I 2019 har Askov Vandværk opkrævet: 

Fast afgift      174.919,70 

Vandforbrug 176.922,00 
Moms             228.834,45 
Statsafgift      563.496,57 
I alt              1.144.172,72 
 
 

http://www.askovvand.dk/
http://www.askovvand.dk/


Hvad er der sket på vandværket på Møllevej i løbet af 2019 
Bestyrelsen finder, at det kører godt på vandværket.  
Christian og Kurt har ansvaret for den daglige drift af værket.  
Christian har desuden ansvaret for udenoms arealerne.  
 
 

Opbakning til at Askov Vandværks formue fortsat placeres som bankindestående 

Selvom værkets likvide formue desværre ikke forrentes, opfordres generalforsamlingen til fortsat at bakke op 

om, at formuen er placeret i banken. . 

Askov Vandværk har fået en henvendelse fra Askov Bylaug om bidrag til filmen om Askov, ligesom jeg har hørt 

forslag om at et ønske om et springvand i Dammen har været på tale, ligeledes betalt af vores alles 

fællesformue i Askov Vandværk. – Interessante henvendelser, men ifølge Brancheforeningen Danske 

Vandværker må fællesformuen kun gå til vandværkets drift. Bruges den til andet, kan bestyrelsen gøres 

ansvarlig. 

 

Investeringsplaner for 2020 

Pt. renoveres hele vandværksgrunden. Der er opsat nyt hegn mod naboen i syd. Der er etableret nyt 

slambassin og den nederste del af det gamle vandtårn er sandblæst og pudset op og til sidst lægges græs på 

hele grunden og hegnet færdiggøres hele vejen rundt.  

Kontrol/renovering af stophaner, opsætning af udstyr til fjernaflæsning, nye målere på vandværket samt 

vandforsyningsledninger til næste etape på Kongevænget og måske til udstykningen syd for Peter Søndergård 

gård. 

På generalforsamlingen i 2019 blev der stillet forslag om investering i en kalkknuser. Ifølge Danske Vandværker 

foreligger der ingen dokumenterede beviser for, at en kalkknuser formindsker problemerne med kalk i vandet. 

 

I/S til A.m.b.a. 

Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af Askov Vandværks vedtægter fra I/S til A.M.B.A.  

Baggrunden er, at Danske Vandværker anbefaler denne ændring, fordi et I/S fungerer som en personlig ejet 

virksomhed med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav, og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk. 

At hæfte personligt og solidarisk betyder, at kreditorerne kan gå efter hver ejer for interessentskabets fulde 

gæld. Efterfølgende må den ejer, som betaler kreditorerne forsøge at få de øvrige ejere til at dække deres del 

af den betalte gæld. 

Det vil sige, at hvis et vandværk, som er registreret som et I/S, mod forventning skulle gå konkurs, kan 

vandværkets kreditorer gå efter ejerne personligt, når der skal inddrives gæld. 

Et A.M.B.A. er derimod et andelsselskab med begrænset ansvar. Dvs., et selskab, hvor ingen af deltagerne 

hæfter personligt og solidarisk. I tilfælde af konkurs hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, som typisk 

svarer til det betalte anlægsbidrag. Bestyrelsen opfordrer jer til at bakke op om vedtægtsændringen. 

 

Kontakt og orientering. 

Bestyrelsen søger til stadighed at holde forbrugerne oplyst om vandværkets drift, dels på værkets hjemmeside 

og dels i Virkelyst. Her ser man også mulighederne for kontakt til bestyrelsen.   



Adressen er som tidligere nævnt: www.askovvand.dk 

 

Bestyrelsesarbejdet.   

Bestyrelsen har holdt de sædvanlige 4-5 faste bestyrelsesmøder på skift hos hinanden.  

Hanne har hurtigt overtaget arbejdet som ny kasserer, hvor hun er den økonomiske kontakt mellem vore 

forbrugere og vandværket og ikke mindst vort bogholderi hos Vandværkernes EDB-service i Holsted.  

Per Lindegaard Jensen sørger for referaterne fra bestyrelsesmøderne samt holder styr på og arkiverer den 

papirmæssige del af bestyrelsens arbejde. 

Christian Dahl tager sig af den daglige drift  samt ind- og udvendig rengøring på Vandværket. 

Kurt Pedersen tager sig af det praktiske og EDB-mæssige vedr. fjernaflæsningsmålerne, kontakt til Holsted 

angående måleraflæsninger, it-sikkerhed, samt it på vandværket. 

Jeg vil hermed rette en stor og varm tak til mine kolleger i bestyrelsen for et rigtigt godt og givende 

samarbejde. 

En stor tak til Martin Madsen, Maltbæk for det arbejde, som han sammen med medarbejderne udfører for 

Askov Vandværk. 

Til slut en tak til Bente og øvrigt personale hos Vandværkernes EDB-service i Holsted for den funktion, de har.  

 

Askov i marts 2020 

P.b.v. Helge Petersen.   

 

 

 

http://www.askovvand.dk/

