
Askov Vandværk                                         19.05.2021. 

Årsberetning for 2020. 

 

Medlemmer og forbrugere 

I 2020 er der blevet tilsluttet 32 nye boliger, så der nu er 982 forbrugere. Heraf er de 790 

grundejere.  

 

Udpumpet vand i 2020 

Aflæsningen af hovedmålerne viste den 31. december 2020, at der er udpumpet 93.826 

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. 

 

MitVand – kom godt i gang 

I 2019 er pjecen ”MitVand – kom godt i gang” sendt ud til alle forbrugere. Indholdet 

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

ved lækage eller unormalt vandforbrug samt de historiske målerdata.  

Godt 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.  

Bestyrelsen ønsker, at mange flere tilmelder sig denne gratis ordning, som Kurt ihærdigt 

har forsøgt at få flere forbrugere til bl.a. gennem artikler i Virkelyst. 

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, dvs. 

efter måleren.  

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 andelshavernes vandforbrug.  

 

Brønddækslerne. 

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. 

Hvis lokalplanen for det område, hvor I bygger nyt hus tillader terrænregulering på +- o,5 

m kan vandværkets smed hæve/sænke brønden, så dækslet kommer i niveau med det 

omkringliggende areal. Kontakt Askov Vandværk, hvis det bliver aktuelt. 

- Det et ulovligt selv at tilpasse højden ved f.eks. at skære i brønden.  

Ødelægges låget er det grundejers pligt at købe et nyt hos vandværkets smed.  

Enkelte tænker måske i den sammenhæng, at det går nok, men er lågets isolering ødelagt, 

og der efterfølgende kommer frostskader på måleruret, er det forbrugeren, som skal 

betale. 

Er der behov for et køredæksel i stedet for det dæksel, som normalt følger med 

etableringen af brønd med vandmåler, kan det købes til dagsprisen ved henvendelse til 

vandværket. 

 

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 2021 - 24 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 2021 er godkendt af Vejen Kommune under 

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

 

Vandprisen – halvering af priserne 

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


Som vedtaget på generalforsamlingen i 2019 var den faste årlige afgift og m3-prisen 

henholdsvis 95 kr. og 1 kr. med virkning fra 1. januar 2020. Denne prissætning foreslår 

bestyrelsen fortsætter uændret. 

Afgiften på ledningsført vand er på 6,37 kr./m3.  

Det hele pålægges 25 % moms. 

 

Hvad er der sket på vandværket på Møllevej i løbet af 2020 

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, som bestyrelsen ofte får ros for 

efter, at vandtårnet og græsarealet er blevet renoveret. – Desværre har det vist sig, at der 

er problemer med afskalning af murværket på den nederste del af tårnet.  

Derfor er det besluttet nok en gang at gøre noget ved sagen.  

 

Opbakning til at Askov Vandværks formue fortsat placeres som bankindestående 

Selvom værkets likvide formue desværre forrentes med negativ rente, opfordres generalforsamlingen 

til fortsat at bakke op om, at formuen er placeret i banken.  

 

Investeringsplaner for 2021 

- Renovering/kontrol af stophaner  

- Gravearbejde og etablering af forsyningsledninger og brønde på Poul la Cours vej  

- Underboring til forsyningsledning fra vandværket til Poul la Cours vej 

- Nye målerure  

- Opsætning af udstyr til fjernaflæsning 

-  Nye målere på vandværket 

- Reparation af vandtårnets sokkel   

 

Til de initiativrige 

I det øjeblik at der foretages om- eller tilbygning eller ændres på anvendelsen af en ejendom  

kan Askov Vandværk jf.  § 12.8 i fællesregulativet for private almene vandværker i Vejen Kommune  

forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget til hovedanlæg og forsyningsledningsnet,  

som svarer til ændringen.  

Et eksempel herpå kunne være, at der i en bolig laves en ekstra boligenhed. 

 

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 

 

http://www.askovvand.dk/


Bestyrelsesarbejdet.   

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

pga. af den store byggeaktivitet i vort forsyningsområde desuden holdt ad hoc møder efter behov .  

Hanne er den økonomiske kontakt mellem vore forbrugere og vandværket og ikke mindst vort bogholderi  

hos Vandværkernes EDB-service i Holsted.  

Den stor byggeaktivitet i 19 – 20 og 21 har også givet hende og øvrige bestyrelsesmedlemmer en masse  

ekstra arbejde og det lader til at fortsætte foreløbig.  

Per skriver bestyrelsesmødereferaterne og andre referater efter behov samt holder styr på og arkiverer 

den papirmæssige del af bestyrelsens arbejde. 

Christian tager sig af den daglige drift  samt ind- og udvendig rengøring på Vandværket og er desuden god 

til at følge med i, hvad der sker rundt omkring forsyningsområdet. 

Kurt gør en stor indsats med forskellige praktisk/tekniske gøremål og ikke mindst det EDB-mæssige vedr. 

fjernaflæsningsmålerne, forbrugerkontakt og 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.  

Det er let at være formand for en bestyrelse som arbejder for et fælles mål og som er gode til at støtte hinanden 

i det daglige arbejde 

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,  

som de har med det regnskabsmæssige, men også som sparringspartner.  

 

Askov i maj 2021 

P.b.v. Helge Petersen.   

 

 

- 

            
            

            

            
           
           

           

           

           

 

 

 


