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Vi har stadigvæk en mindre trussel mod Elværkets vandværk. 
Kommunen, regionen og vandværket følger den. Det er 
Trichlormethan, der truer boringen på Elværkets vandværk. Truslen 
er aftagende.  
Normalt får vi en melding om tilstanden hvert år i august / 
september. Truslen er aftagende, regionen fjerner deres 
måleudstyr i boringen hen over sommeren.  

 
I 2020 havde vi ekstraordinære generalforsamlinger, der handlede 
om udtræden af vandsektorlovens økonomiske rammer. Det skete 
her ved indgangen af 2022. Vedtagelsen har også gjort, at vi har 
opsagt administrationen af Visborg Vandværk med udgangen af 
december 2021. Der er i mellemtiden kommet en ny lov, som 
betyder, at vi alligevel gerne må administrere Visborg Vandværk. Vi 
skal blot søge om det, og det har vi gjort og fået godkendelse af 
det, og at vi bliver ved med at være skattefri, da vi ikke har andre 
indtægter end vandværksdrift/administration. 

Jeg omtalte sidste år, at vi har fået henvendelse fra Østergårde 
vandværk om køb af vand, eller om vi kan finde ud af at fusionere. 
Disse forhandlinger er foregået gennem 2021 og afsluttes her i 
sommeren 2022 med, at Østergårde vandværk fusionerer med os, 
når fusionen er godkendt på en ekstraordinære generalforsamling i 
Østergårde vandværk. Økonomien ved fusionen betales af 
Østergårde vandværk. Derudover har der været en føler ude, om vi 
vil overtage Tisted Vandværk, men der er ikke sket mere i den sag. 
Vi er også blevet kontaktet af ejeren på Thygeslund om levering af 

vand til ejendommene derude. Thygeslund ligger i vores 
forsyningsområde, men mere om denne sag næste år.  
 
I 2021 har vi renoveret hovedledninger på Mogensgade og en stor 
del af Himmerlandsgade. Alle forbrugerne har fået nye stophaner 
og stikledninger, således at der ikke er flere forbrugere om samme 
stikledning og stophane. Arbejdet på Himmerlandsgade har været 
noget besværligt pga. af trafikken, og at vi kun må have en 
opgravning på 100 m ad gangen, fordi det er en regionsvej, og 
fordi der ikke er nogen registrering af eksisterende gamle 

stikledninger, så der har været en del gravearbejde for at søge 
efter eksisterende stikledninger. 
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Vi har haft reparationer af sprængninger på Markedsgade, 

Østergade, Ringvejen, Sønderholt, Hedevej og Lystbådehavnen. 
Alle reparationerne er hurtigt blevet udført, så der har ikke være de 
store scener for forbrugerne.  
 
Når vi kommer til regnskabspunktet i dagsordenen, vil I kunne se, 
at Hadsund Vandværk i regnskabsåret 2021 har valgt at følge den 
regnskabspraksis, der hedder ”hvile i sig selv princippet”, hvilket er 
anbefalet I regnskabsvejledningen for vandværker. 
”Hvile i sig selv princippet” medfører, at årets resultat altid udgør 

kr. 0. Det betyder, at en over- eller underdækning skal udlignes 

ved indregning i årets nettoomsætning. Over- og underdækning 

benyttes således for at tydeliggøre, om der er opkrævet for meget 

eller for lidt hos forbrugerne. Vandværket opkræver således kun de 

indtægter, som der er brug for, for at kunne drive vandværket. 

Hverken mere eller mindre. 

   
Bestyrelsen har foreslået, at m³-prisen stiger i 2022 med 2 øre til 

2,79 kr. pr. m³. Derudover er vi nødt til at opkræve et energitillæg 
på 67 pr m³, fordi elpriserne er steget kraftigt. Vi har tidligere haft 
en fast aftale om køb af el til en pris på 23 øre pr. kW, men den er 
steget til 1 kr. Det er meningen, at energitillægget minimeres, når 
elpriserne har fundet sit naturlige leje igen.  
 
Mariagerfjord kommune har godkendt vores takstbladsændringer 
på tilslutninger, afgifter og kubikmeterpriser. Tilslutningerne er 
blevet pristalsreguleret efter vandsektorens pristal.  
Vi har igen haft møde med Mariagerfjord kommune om vores 

boringsnære beskyttelsesområder. (PR viser Power Point om 
sidste BNBO områder) 
De boringsnære beskyttelsesområder er blevet væsentlig mindre, 
og vi har haft møde med lodsejeren, hvor vi har vist, hvad 
kommunen kræver af os, og der er aftalt et nyt møde her efter 
Påske, vi håber på en frivillig aftale. 
 
I 2021 har vi solgt 313.384 m³ vand mod en solgt mængde i 2020 
på 311.082 m³, altså en stigning i den solgte mængde på 2.302 m³ 
eller 0,75 %. 
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Vi har oppumpet i alt 327.971 m³ i 2021 og solgt 311.082 m³, 

altså har vi haft et svind på 16.889 m³, eller 4,45 %. Svindet var i 
2020 på 8,45 % 
Det er en halvering af svindet, og det er vi rigtig glade for. Claus 
har arbejdet rigtig meget med at få svindet ned. Det er et 
acceptabelt niveau nu, men Claus arbejder hele tiden med at finde 
vandspildet ved at aflæse målerne en gang om måneden. I svindet 
indgår også brandvand.  
 
For at pumpe 327.971 m³ op har vi brugt 146.484 KWh strøm eller 
et gennemsnit 0,45 KWh pr m³.  Der er et fald i strømforbruget på 

9.200 KWH fra 2020 og til 2021, selv om der er pumpet 5.671 m³ 
mere vand op i 2021. 

 

De vandprøver, som kommunen kræver, har vi fået foretaget. Der 
er ingen af disse vandprøver, der har givet anledning til 
bemærkninger. Alle vandprøver kan ses på SGS AnalyTechs 
hjemmeside via vandværkets hjemmeside, hvor der er lavet et link 
til SGS AnalyTech.  

 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder, et budget- 
og regnskabsmøde med vores revisor, og et fyraftensmøde møde, 
derud over 2 møder med Østergårde vandværk, samt dvs. kurser.  

 

Jeg vil gerne slutte beretningen med at takke den øvrige bestyrelse 
for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes vil jeg gerne 
takke Lene & Claus i vores administration samt Lars Ravnborg for 
et godt samarbejde. Vores generalforsamlingsvalgte revisor Torben 
Bøgh Jensen vil jeg også takke for, at han stiller op, når der bliver 

kaldt. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke revisionsfirmaet 
Beierholm for et godt samarbejde og rådgivning.  
 

Hadsund, den 04.3.2022 
Per Roth 

 


