Røgen vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen d. 21. marts 2019
Favrskov Kommune
Favrskov kommune arbejder med 3 store ting vedr. vandforsyningen i kommunen, og vi får en
del samarbejde med kommunen i de kommende år.
1. Vandforsyningsplan skal opdateres, den nuværende gælder fra 2010-2020.
Kommunens rådgiver har kontaktet Røgen Vandværk (og alle andre vandværker) for at indsamle
data til vandforsyningsplan 2020-30. Vi har i sidste uge indsendt data vedr. boring, vandværk,
vandbehandling, ledningsnet, forbrugere mm.
2. Vandsamarbejdet om beskyttelse af drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune
Det er et nyt samarbejde om beskyttelse af vores drikkevand.
Citat fra kommunens folder: ”Rent drikkevand er en fælles opgave for kommune og vandværker.
Favrskov Byråd har besluttet, at alle vandværker skal deltage i et vandsamarbejde om
grundvandsbeskyttelse. De vandværker, der ikke frivilligt træder ind i samarbejdet, får
medlemskabet påbudt af kommunen. Vandrådet arbejder i øjeblikket på at etablere et
vandsamarbejde, som skal medvirke til en fælles finansiering af indsatser til beskyttelse af
drikkevand i Favrskov Kommune.”
Der forventes, at der bliver stiftende generalforsamling i vandsamarbejdet i maj 2019.
Røgen Vandværk har sagt til kommunen, at vi vil tilmelde os samarbejdet.
”Fælles finansiering af indsatser for at beskytte grundvandet” betyder, at alle vandværker skal
betale 2 kr./m3 fra sommeren 2020.
3. Indsatsplan for grundvandbeskyttelse
Favrskov Kommune har lavet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hadsten området.
Den blev vedtaget i 2017.
Kommunen har igangsat arbejdet med at lave en indsatsplan for resten af kommunen, og vi var
til det første møde torsdag d. 12. marts 2019. Indsatsplanen er en slags rammeplan, og den skal
vedtages i byrådet i 2020.
På baggrund af indsatsplanen skal der laves en handleplan for hvert enkelt vandværk.
Handleplanerne skal udarbejdes senest i 2022.
Indsatserne skal derefter gennemføres inden 2032, og det er disse indsatser, som vandværkerne
kan søge om tilskud til fra vandsamarbejdet.
I bestyrelsen afventer vi udfaldet af indsatsplan og handleplan, men vi regner pt. ikke med at få
meget store udgifter. I 2014 blev der for Røgen Vandværk lavet en rapport om Boringsnært
beskyttelsesområde (BNBO). Konklusionen var dengang: ”Røgen Vandværk skal ikke foretage
grundvandsbeskyttende tiltag inden for det boringsnære beskyttelsesområde, da der er lille
sårbarhed overfor nitrat og pesticider”, samt: Denne rapport udelukker ikke, ”at der senere hen
vil blive yderligere grundvandsbeskyttende tiltag/indsatser ved Røgen Vandværks kildeplads”.
Og det er så det arbejde kommunen har sat i gang i 2019.
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Økonomi og Takstblad
Sund økonomi
Røgen Vandværk har en sund økonomi, og vi har ingen gæld.
Regnskabet for 2018 resulterer i et underskud på ca. 17.000 kr. på årets resultat. Det vil Stig
redegøre for under fremlæggelse af regnskabet.
Takstblad
Røgen Vandværks takstblad – med vandværkets priser - revideres hvert år.
Taksten for tilslutning for nye medlemmer indeksreguleres. Taksterne for forbrug mv. fastholdes
i 2019, selvom vi dermed budgetterer med et mindre underskud. Det vil Stig også komme
nærmere ind på.
Taksterne for 2019 ligger på vores hjemmeside, og de kan desuden fås ved henvendelse til
formanden.
Persondata
På sidste generalforsamling fortalte vi om EU´s ”Persondataforordning”, som trådte i kraft d. 25.
maj 2018.
Og selv om Røgen Vandværk ikke benytter CPR-numre i vores register over andelshavere, så
skal vi alligevel dokumentere, hvordan vi håndterer forskellige oplysninger.
- Vi har beskrevet, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler,
- Vi sørger for at slette data, som ikke længere er relevante
(mange data kan slettes efter 5 år)
- Vi sørger for, at færrest muligt har adgang til persondata
Vi tog udgangspunkt i de skabeloner som Danske Vandværker havde udarbejdet, og Kræn
sørgede for, at vi nåede i mål med alle dokumenterne inden deadline d. 25. maj 2018.
I kan finde vores politik for persondata på vores hjemmeside.
Vandkvalitet
Vi har fortsat godt vand i Røgen. I 2018 blev der taget tre planlagte vandprøver: Alle tre analyser
var i orden – I kan se dem på vores hjemmeside
Og i 2019 er der planlagt to vandanalyser, den ene af disse er en omfattende test af pesticider.
Ny politik aftale
Folketinget har i 2019 vedtaget en ny politik aftale for drikkevandet.
1. Sprøjteforbud i ”boringsnære” område, hvis der er en vis sårbarhed overfor pesticider
Kommunerne skal inden 3 år gennemgår alle de tidligere rapporter på området
2. Der skal indføres screening af pesticider for rigtig mange pesticider
Metoden er under udvikling og forventes klar sidst i 2019
3. Forbud mod salg af koncentrerede pesticider til private. I stedet kan private købe ”klartil-brug-midler”
4. Afsat 5,0 mio.kr. i 3 år (2020-2022) til indsatser for at fremme bæredygtig brug af
pesticider
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Røgen vandværk forsyningsområde:
Vi har ikke fået nye andelshaver i 2018. Vi er i alt 85 andelshavere.
Der er udpumpet 6.810 m3 i 2018, hvilket er lidt mere end i 2017.
Vi har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 pr. år.
Driften af Røgen Vandværk
Vandværket fungerer fint.
Vi brugte en del vand i sommer på grund af tørken, men pejlinger i boringen viste, at vi ikke
havde problemer med forsyningen.
Hvad skal vi i 2019?
• Samarbejde med kommunen om vandforsyningsplan, vandsamarbejde og indsatsplan
• Ledningsnettet
Vi har ikke planer om større anlægsarbejder i 2019
• Vandværket
Vi vil kun lave mindre forbedring på vandværket for at sikre driften fremover.
Bestyrelsen
Bestyrelsen takker Gert for hans store indsats i 2018 for at sikre vandforsyningen til os alle.
Også tak til revisorerne, som deltog i gennemgangen af regnskabet sammen med vores rådgiver
Dansk Revision.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i løbet året, og særlig tak til
Kræn for det store arbejde med persondataforordningen.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Helboe Jørgensen
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