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Røgen vandværk A.m.b.a.     

Bestyrelsens beretning – generalforsamlingen – udsat til d. 25. juni 2020 pga. 

COVID-19 
 

 

Favrskov Kommune 

Favrskov kommune arbejder med 3 større ting vedr. vandforsyningen i kommunen, og vi har haft 

en del samarbejde med kommunen i 2019, og det vil vi også få i de kommende år. 

 

1. Vandforsyningsplan skal opdateres, den nuværende gælder fra 2010-2020.  

Favrskov Kommune har lavet en skitse til vandforsyningsplanen, og Røgen Vandværk – ved 

Sørn og Kirsten - deltog i et møde d. 26. september, hvor der dels var en fælles information og 

dels samtaler mellem hvert vandværk og kommunen.  

Der var fokus for forsyningssikkerhed herunder forberedelser til nødforsyning.  

Vi påpegede nogle misforståelser i deres oplæg, og vi fremlagde nogle ønsker i forhold til deres 

forslag for Røgen Vandværk.  

Favrskov Kommune har foreslået, at Toustrupvej nr. 101 kommer ind under Røgen Vandværks 

forsyningsområde. Det har vi godkendt.  

 

2. Vandsamarbejdet om beskyttelse af drikkevandsresurserne i Favrskov Kommune 

Det nye vandsamarbejde havde stiftende generalforsamling d. 14. maj 2019 samt ordinær 

generalforsamling d. 30. september 2019. 

Formålet med vandsamarbejdet er med et 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.” 

Udtrykket: ”Fælles finansiering af indsatser for at beskytte grundvandet” betyder, at alle 

vandværker skal betale 1,60 kr./m3 ekskl. moms (altså 2,00 kr./m3) fra 2020, og det har fået 

konsekvenser for vores takstblad for 2020 – herom senere. 

 

3. Indsatsplan for grundvandbeskyttelse  

Kommunen har igangsat arbejdet med at lave indsatsplaner for kommunen. Indsatsplanerne er en 

slags rammeplan, og de skal vedtages i byrådet senest i 2020.  

På baggrund af indsatsplanerne 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 forhold til Røgen Vandværk er der ikke sket nyt i 2019. 

 

I bestyrelsen afventer vi udfaldet af indsatsplan og handleplan, men vi regner pt. ikke med, at det 

giver os meget store udgifter, for i 2014 blev der lavet en rapport for Røgen Vandværk 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”. Men rapporten siger også, at det ikke udelukker, ”at der senere hen vil blive 

yderligere grundvandsbeskyttende tiltag/indsatser ved Røgen Vandværks kildeplads”. 
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Økonomi og Takstblad  

Sund økonomi 

Røgen Vandværk har en sund økonomi, og vi har ingen gæld. 

Regnskabet for 2019 resulterer i et overskud på ca. 9.000 kr. som årets resultat. Det vil Stig 

redegøre for under fremlæggelse af regnskabet. 

 

Takstblad  

Røgen Vandværks takstblad – med vandværkets priser - revideres hvert år.  

Bestyrelsen har besluttet, at taksten for tilslutning for nye medlemmer er nedsat for de store 

forbrugere, så vores satser svarer mere til de reelle udgifter ved tilslutning men også til andre 

vandværkers satser.  

Taksterne for forbrug mv. hæves med 1,60 kr. pr. m3 ekskl. moms dvs. 2,00 kr. inkl. moms. Det 

skyldes kontingentet til vandsamarbejdet. 

Taksterne for 2020 ligger på vores hjemmeside, og de kan desuden fås ved henvendelse til 

formanden.  

 

 

Vandkvalitet  

Vi har fortsat godt vand i Røgen. I 2019 blev der taget to planlagte vandprøver samt en ekstra, da 

der desværre var coliforme bakterier på 1, og det skal være ”ikke måleligt”. Vi fik hurtigt taget 

en ny prøve, som heldigvis var i orden. Vandanalysen vedr. pesticider omfattede også de nye 

stoffer, og analysen var meget flot. I kan se resultaterne på vores hjemmeside. 

Og i 2020 er der planlagt 2 vandanalyser – den første er tage d. 20. februar 2020, og alle værdier 

er i orden. 

 

  

Røgen vandværk forsyningsområde: 

Vi har ikke fået nye andelshaver i 2019. Vi er i alt 85 andelshavere.  

Vores forsyningsområde er udvidet med en ejendom – Toustrupvej 101, som pt. har egen boring. 

Der er udpumpet ca. 6.500 m3 i 2019, hvilket er lidt mindre end i 2018.  

Vi har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 pr. år. 

 

 

Driften af Røgen Vandværk 

Vandværket fungerer fint. 

Vi har i begyndelsen af 2020 registreret et lidt større vandforbrug end forventet. Vi arbejder 

forsat på at afklare årsagen. 
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Hvad skal vi i 2020? 

• Samarbejde med kommunen om vandforsyningsplan, vandsamarbejde og indsatsplan 

o Kommunen har d. 3. juni 2020 pr. mail informeret om at Forslag til 

Vandforsyningsplan 2020-30 sendes i høring. Høringsperioden er fra d. 4. juni til 

d. 30. august 2020. 

 

• Afklare muligheder for at forberede nødforsyning mellem Røgen Vandværk og Toustrup 

St. Vandværk, så vi relativt hurtigt kan hjælpe hinanden, hvis der skulle blive behov for 

det. 

Sørn og Kirsten har haft første møde med repræsentanter fra Toustrup St. Vandværk. 

Toustrup St. Vandværk er interesseret i en aftale om nødforsyning herunder forberedende 

arbejder. Derudover ønsker de at afklare muligheder for sammenlægning med et af de 

tilgrænsende vandværker - og en af dem er Røgen Vandværk. 

 

• Ledningsnettet 

I 2020 har vi planer om at skifte den ældste af vores ledninger, som løber hen over Sørns 

mark. 

Og det er sket i juni 2020. 

 

• Vandværket  

Vi vil kun lave mindre forbedring på vandværket for at sikre driften fremover.  

 

• Vandanalyser 

Det ser ud til, at alle vandværker skal undersøge for nye stoffer i 2020 på baggrund af 

Miljøstyrelsens undersøgelse, som desværre har vist, at der findes ulovlige stoffer i flere 

prøveboringer i Danmark. 

Når der skal undersøges for nye stoffer, så bliver de indarbejdet i kontrolplanen for 

vandprøver og -analyser, så både analysefirmaet og vi husker det. 

 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen takker Gert for hans store indsats i 2019 for at sikre vandforsyningen til os alle. 

Også tak til revisorerne, som deltog i gennemgangen af regnskabet sammen med vores rådgiver 

Dansk Revision. 

 

Kræn forlader bestyrelsen efter 14 år. Han er flyttet fra byen. Vi vil gerne takke Kræn for hans 

arbejde i bestyrelsen, hvor han i alle 14 år har sørget for at der var styr på referater og lignende. 

Derudover har han især gjort en forskel vedrørende vores hjemmeside, revision af vore 

vedtægter samt håndtering af persondata. 

 

Formanden takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i løbet året, hvor især 

samarbejdet med kommunen har fyldt meget. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Helboe Jørgensen 

 


