Mariager Vand amba
Beretning 2016
til generalforsamlingen onsdag den 15. marts 2017
i Den gamle smedje Kirkegade 9 Mariager.
Indledning
Vores drift af vandværket har været et meget stabilt år, vores udpumpnings mængde er stabil
– 221.000 m3/ år. Vores vandkvalitet er høj og vi har kun haft enkelte uforudsete
forsyningsstop. Som planlagt i vores anlægsplan for 2016, har vi fået forbedret vores
ventilation og vores affugtning på alle 3 vandværker. Dette var det sidste forhold vi
manglede at forbedre, jf. den tekniske rapport vi fik udarbejdet fra NIRAS i 2015.
Vi har 3 gode værker, et godt forsyningsnet og står godt rustet til fremtiden.
1. Administration
Den daglige administration foregår stadig i samarbejde med Frank Damgaard Kristensen fra
Regnskabskontor Nord og det fungerer stadig meget tilfredsstillende. Vi oplever, at vore
forbrugere får den fornødne vejledning, når de henvender sig til regnskabskontoret.
Nationalrevision her i Mariager foretaget 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.
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 98 % opmålt, i 2016 har vi kun fået rettet evt. fejl samt nogle små ændringer der
har været hen over året. Kortværk er tilgængeligt for alle på vores hjemmeside.
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 har dog haft en enkelt mindre
overskridelse vedr. nitrit i vandet og en lidt for lav iltning af vandet. Begge overskridelse
skyldes vandbehandlingen og blev straks rettet. Vi kan stadig glæde os over, at vi er i
topklasse her. Analyserne er tilgængelige på hjemmesiden.
Vi har i 2016 indkøbt udstyr til egenkontrol af iltindhold i vandet.
Målerkontrol er over de sidste 6 år udskiftet og opdelt i 6 målerpartier. I 2016 har vi ændret
praksis vedr. målerkontrol. Vi er gået over til statistisk stikprøvekontrol, dette gør at de
enkelte målerpartier har mulighed for at blive i drift 3 år længere. Dvs. at de alle de 6 partier
bliver mindst udskiftet hvert 9 i stedet for hver 6 år.
En statistisk stikprøvekontrol bliver foretaget af et uvildig akkrediteret målerkontrol firma,
så løsning er kvalitetsmæssig pålidelig. Ændring i metode giver vandværket en besparelse
på 100.000 kr. / år. de næste 6 år. Så vil vi igen skulle skifte alle partier.
Himmelkolværket, Fælledvej værket og Svenstrup. I 2016 har vi som i tidligere beskrevet,
fået forbedret vores ventilationssystem og vores affugtning på alle 3 værker.
Ledningsnettet, vi har de tidligere år fået skiftet løbende hvad der havde usikker drift, så i 2016
har vi ikke lavet større vedligeholdelses opgaver. Vi har derimod haft 2 brud på Havndalvej /

Hybenvej samt en overgravning af et TDC kabel som vi selv måtte betale for.
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 2016 har vi arbejdet videre med vores ledelses system. Vi har sammen
med Ravnborg Vand lavet risiko analyse for hele vores tekniske anlæg, denne er så brugt til
at prioritere vores almindelige vedligehold og vores valg af anlægsopgaver.
I 2017 vil vi lave ny risiko analyse for fremtidig prioritering af vores vedligeholdelse og
forbedringsplan.
Vores ledelses system er indsendt til Mariagerfjord Kommune.
Nye udfordringer:
Mariagerfjord Kommune arbejder fortsat med en ny Vandforsyningsplan.
Forsyningsområder og evt. interesse områder vil blive ændret i forhold til den
vandforsyningsplan der er gældende pt. Vi kender nu den fremtidige forsyningsplan.
Vi er blevet kategoriseret som nøglevandværk, og derved fået en række forpligtigelser, som
vi skal leve op til. Vores interesse områder er blevet udvidet og der er et ønske fra
Mariagerfjord Kommune at vi skal kunne hjælpe de mindre vandværker ved evt.
driftstop.(dog inden for nogle rammer)
Vi skal derudover også sikre vores egen forsyning, inden for eget område, da der i vores
nærområde ikke er vandværker med tilstrækkelig kapacitet.
Mariagerfjord Kommune arbejder fortsat med en plan der skal 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 er ikke vidende om status på vores boringsnære
områder lige nu, men vi er blevet adviseret om at det vil ske i 2017.
Gunderup Grus og Stenleje ønsker fortsat at udvide deres indvindingsområde for
råstofindvinding, i 2015 er 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. Den endelige tilladelse er lig nu ude i høring, høringssvar
skal være inde inden 31. marts 2017.
Konkurrence styrelsens vandsekretariat har minimeret den årlige rapportering, til en
mere enkel årsrapport. Men fra 2017 indføres en benchmarking model der skal omhandle det
tekniske anlæg, vi har set udkast, det gør det lettere, men man ønsker en model så
forbrugerne kan lave sammenligning på mere en pris. Eks antal brud pr. km. rør. Og KW i
forhold til udpumpet vand.
SKAT – Som fortalt i beretning de sidste 2 år har vi anket en sag om skatte betaling for
2010 – 2013 – vi har anket sagen gennem advokat firmaet Advitax, sag er ikke afsluttet
endnu.
3. Afsluttende bemærkninger
Vores afregnede priser er stadig meget konkurrence dygtige, vi ligger stadig godt placeret i
forhold til vores nabo værker både med hensyn til vandpriser og div. afgifter.
Mariager Vand A.m.b.a. har krævet en stor indsats af bestyrelsen og vore samarbejdspartnere
her i 2016 og jeg vil takke alle for en god indsats af alle.
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