Mariager Vand amba
Beretning 2014
til generalforsamlingen onsdag den 25. marts 2015
i Den gamle smedje Kirkegade 9 Mariager.
Indledning
Vores drift af vandværket har været et meget stabilt år, med en lidt lavere
udpumpningsmængde, vores vandkvalitet er stadig meget høj og vi har haft meget få
uforudsete forsyningsstop.
Bestyrelsesarbejdet har båret præg af Palle Engbergs sygdom og alt for tidlige død. Palle
havde gjort et forbilledligt arbejde med Mariager Vand, han havde om nogen været primus
motor i arbejdet omkring værket. I maj fik han konstateret en livstruende sygdom og vi har
så taget over efter bedste evne. Palles venlige og tillidsskabende måde at arbejde med
vandværket, har sat sig i vores lille virksomheds kultur og vi vil fremadrettet prøve at bevare
denne. Palles minde vil være en del af Mariager Vand i mange år fremad. Æret være Palles
minde.
1. Administration
Den daglige administration i samarbejde med Frank Damgaard Kristensen fra Regnskabskontor
Nord forløber fortsat meget tilfredsstillende, og vi oplever, at vore forbrugere stadig får den
fornødne vejledning, når de henvender sig til regnskabskontoret.
Nationalrevision her i Mariager foretager vores revision, vi har fortsat et godt samarbejde med
vores revisor, og vi har får en saglig og kompetent rådgivning.
Vi har benyttet begge parter når vi skulle foretage indberetninger til såvel SKAT og til
Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariatet. Vi lever stadig med vandsektorloven og
dens følgevirkninger.
Vi har ændret vores firma adresse fra Møllevænget 1B her i Mariager til Gl. Hobrovej 3B
Mariager. Hjemmeside uændret vand@mariagervand.dk
2. Teknisk drift
Ravnborg Vand er fortsat vores samarbejdspartner på driften, og vi har i det daglige gavn af
firmaet store erfaring på området. Vores vandspild på anlægget er ikke væsentligt, og har en
faldende trend.
Kortværket er fortsat under opmåling, vi har bevist opdelt det i etaper.
Vi mangler nu kun enkelte landområder samt nogle få boligområder områder i Mariager by.
Vandkvaliteten er helt i top. Analysefirmaet Analytec har foretaget den løbende kontrol af
vandet, og der har ikke vist sig målbare spor af diverse skadelige stoffer i vort råvand.
Analyserne ude hos forbrugerne er også helt i orden. Vi fik filtermassen på Himmelkol
værket skiftet i foråret 2014, og vi har i efteråret ligeledes forbedret vores iltningsproces på
Himmelkol. Vi kan stadig glæde os over, at vi er i topklasse her. Analyserne er tilgængelige
på hjemmesiden.
Målerkontrol er blevet erstattet af, at vi over 6 år foretager en total udskiftning af samtlige
målere, idet vi stadig finder, at det er det økonomisk optimale. I 2013 blev parti 1 skiftet, vi
mangler nu kun 1 parti, så er alle målere skiftet inden de sidste 6 år. Løbende følger vi
udviklingen af nye målertyper og fjernaflæsningssystemer, som har visse fordele, men
endnu har vi ikke se den optimale løsning.
Himmelkolværket. Vi har færdiggjort vores renovering af el tavle, styring og overvågning alt
leveret af Dania Electric ude fra Klostermarken. Arbejdet er blevet afsluttet, og det er blevet
CE mærket. Vi havde afsat 500.000 kr. til at lave en ny rentvandstank, men da vi efter
licitation så at tilbudspriserne var på 900.000 kr. har vi udskudt projektet til senere.
Fælledvej værket. Vi har ikke haft væsentlig vedligeholdelses arbejder i gang, dog har vi i

2014 været nødsaget til at få vores kloarker skåret fri for rødder. Der står et meget stort træ
på grunden som har det med at sende rødder ind i kloak rørene.
Svenstrup værket. Vi haft et lynnedslag som resulterede i en defekt pumpe, vi fik dog denne
delvis erstattet af vores forsikringsselskab.
Ledningsnettet er blevet renoveret med en ny ledning oppe ved skolen, vi har meget få brud og
når det sker, er Ravnborg Vand og True entreprenøren altid hurtige til at rykke ud.
Vores strategi er at følge andres anlægsarbejder i vores forsyningsområder, kun hvor det
virkelig er et problem med spild renovere vi ledningerne.
Ledelses system I 2014 har vi arbejdet med at lave et ledelses system, som går ud på at
kortlægge vores tekniske anlæg, foretage en risiko vurdering for forsyningen og udarbejde
en handlingsplan for fremtidige forbedrings aktiviteter. Det har udmøntet sig i at vi har
indført et IT baseret opfølgningssystem til at dokumentere vores kontrol og målingsarbejder
på vores boringer, på vores vandværker og på vores trykstationer. Vores risikovurdering
giver så baggrund for den prioritering af såvel almindelig vedligehold som for fremtidige
anlægsopgaver.
Nye udfordringer
Mariagerfjord Kommune arbejder med en ny Vandforsyningsplan, der er opstarter et for
analyse projekt hvor vi skal bidrage med en række informationer om vores vandværks
fremtidige driftsforhold. Kan få indflydelse på vores driftsforhold, da vi kan blive pålagt
forsyning til andre mindre værker, eks. ved en forurening, eller andre forhold.
Mariagerfjord Kommune arbejder også med at sikre de boringsnære beskyttelses områder,
som for vores vedkommende dækker 3 områder. Syd for Himmelkol helt ned til Nonneholt
skoven, syd for fælledvej helt ned til yd for Mariagergårdsvej, samt syd og sydøst for
Svenstrup boringen. Vi vil sammen med kommunen arbejde på at mindske evt. forurening i
disse områder.
Gunderup Grus og Stenleje ønsker at udvide deres indvindingsområde for
råstofindvinding, i 2015 bliver der lavet en VVM undersøgelse om dette, her er vi en
væsentlig spiller, da det ønskede udvidelses områder ligger lige oven på eller lige op af
vores boringsnære beskyttelses områder. Vi har indsendt vores bemærkninger, bekymringer
og ønsker til Region Nordjylland.
Konkurrence styrelsens vandsekretariat forsætter deres arbejde med at pålægge os
administrative byrder, i 2015 skal vi foretage vores bogføring ud fra et costdriver princip, i
praksis skal vi lave kontoplaner om så de bliver ens i hele landet.
SKAT – vi er efter ændrede regler i skat blevet skattepligtige, dette har medført at vi
bagudrettet er blevet gjort skattepligtige, vi har derfor måttet betale skat for årene 2010 –
2013 i alt 76.550 kr. Vi har efterfølgende foretaget en klage gennem advokatfirmaet Advitax
over SKATs afgørelse.
Fremadrettet vil vi som tingene er nu, også være skattepligtige, en af konsekvenserne af
dette er, at vi vil have sværere ved at opspare til evt. større investeringer.

3. Afsluttende bemærkninger
Vores afregnede priser er stadig meget konkurrence dygtige, vi ligger godt placeret i forhold til
vores nabo værker både med hensyn til vandpriser og div. afgifter.
Prissammenligning 2015
Fast afgift Kbm pris
Afgifter Samlet vandpris Total 100 kbm Moms
Total incl moms
Arden Vand */ej i vandsektorlov
kr. 410
kr. 2,75 kr. 6,53
kr. 9,28 kr. 1.338,00 kr. 334,50
kr. 1.672,50
Mariager Vand
kr. 450
kr. 2,50 kr. 6,53
kr. 9,03 kr. 1.353,00 kr. 338,25
kr. 1.691,25
Hadsund Vand
kr. 450
kr. 2,55 kr. 6,53
kr. 9,08 kr. 1.358,00 kr. 339,50
kr. 1.697,50
Spentrup Vand */ej i vandsektorlov
kr. 320
kr. 4,20 kr. 6,53
kr. 10,73 kr. 1.393,00 kr. 348,25
kr. 1.741,25
Mariagerfjord Vand
kr. 503
kr. 4,14 kr. 6,53
kr. 10,67 kr. 1.570,00 kr. 392,50
kr. 1.962,50

Vores prisudvikling har ligeledes fundet sit leje, med en rimelig konstant pris på ca. 700 kr.
for 1 kbm. Vand uden moms. Men prisen vil i fremtiden være under pres.

År

Pris udvikling Mariager Vand
Total pris
Afgifter / moms Mariager Vand
2008
kr. 1.296
kr. 796
kr. 500
2009
kr. 1.336
kr. 804
kr. 532
2010
kr. 1.347
kr. 806
kr. 541
2011
kr. 1.508
kr. 839
kr. 670
2012
kr. 1.593
kr. 910
kr. 685
2013
kr. 1.627
kr. 939
kr. 689
2014
kr. 1.641
kr. 941
kr. 700
2015
kr. 1.691
kr. 991
kr. 700

Mariager Vand A.m.b.a. har krævet en stor indsats af bestyrelsen og vore samarbejdspartnere
her i 2014, og jeg vil takke alle for en god indsats af alle.
Personlig vil jeg gerne takke for den opbakning jeg har fået i mit nye hverv som formand
efter Palle.

Keld Enslev
25. marts 2015

