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BERETNING 2023. 
 

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDFORSYNING 

Bestyrelsens beretning for 2022 ved generalforsamlingen den 29. marts 2023 i Elverhøjsalen på 

Hårlev kro. 

 

Andelshavere:                                                                                                                                               
Vandforsyningen har ved årsskiftet tilsluttet 2118 enheder, fordelt med 1818 boligenheder, 267 

landbrug og erhverv, 14 institutioner, 18 andre (kirker, foreninger og lign.) samt 1 vandværk.   

                                                                                                                                                                                      

Driften.                                                                                                                                                              

Der er udpumpet 231.178 m3 vand, hvilket er mindre end i 2021. Vandforbruget i 2021 skal 

imidlertid ses i lyset af, at en stor del af forbrugerne i lighed med 2020 var hjemmearbejdende på 

grund af omstændighederne ved covid-19 pandemien. Derudover har forbrugernes adfærd med 

besparelser på energiforbruget, også givet sig udslag i besparelser på vandforbruget. Hvis forbruget 

i 2022 derimod sammenlignes med forbruget i 2019, ser udviklingen i forbruget mere naturligt ud. 

Der er ud faktureret ca. 217.771 m3. Ledningstab, brand, brud, skylning af ledninger og lignende 

udgør ca. 5,7  %, og det er bestyrelsens vurdering, at ledningstabet er acceptabelt. 

 

Haarlev og andre områder af det østlige Sjælland var udsat for et nedbrud af el-forsyningen i 

december måned, men forbrugerne mærkede det ikke på vandforsyningen, da vores nødgenerator 

overtog forsyningen af råvandpumper og forsyningspumperne. Der er sikkert ingen forbrugere der 

undrede sig, men bestyrelsen sendte en venlig tanke til den daværende bestyrelse, der besluttede at 

etablere en nødgenerator. 

 

Antallet af ejendomshandler er mindre end i de foregående år, og er nu nede på ca.100 i 2022.   

 

Det skal understreges, at det i forbindelse med ejendomshandler, er og bliver stadig sælgers ansvar 

at underrette Vandforsyningen om ejerskifte samt målerens visning på overtagelsesdagen. Også selv 

om sælger har lavet aftale med ejendomshandleren om, at denne sørger for alt vedrørende salget.  

 

I denne forbindelse og i forhold til persondataforordningen af maj 2019, så er det sælger, der skal 

indhente relevante oplysninger om handelen til Vandforsyningen. 

 

Der er stadig en del andelshavere som lejer deres ejendom ud, når de ikke kan få dem solgt, og her 

fastholder Vandforsyningen reglen om, at der er andelshaveren, der skal betale for vandforbruget på 

ejendommen. Det er herefter op til andelshaveren at afregne med sin lejer. 

 

Store Tårnby vandværk. 

I løbet af 2022 blev der blevet forhandlet om detaljerne for Haarlev Vandforsynings overtagelse af 

Store Tårnby vandværks forsyningsområde, og en aftale blev indgået mellem de to bestyrelser. 

 

 

 

Aftalen indeholder følgende hovedpunkter: 
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Haarlev Vandforsyning overtager Store Tårnby vandværks ledningsnet, efter at Store Tårnby har 

udarbejdet en registrering af ledningsnettet. 

 

Store Tårnby vandværk fjerner den eksisterende vandværksbygning og har ansvar for nedlæggelsen 

af sine råvandsboringer, samt omlægger ledningerne ved vandværket. 

 

Haarlev Vandforsyning overtager Store Tårnby vandværks vandværksgrund. 

 

Store Tårnby vandværks lodsejere indbetaler et anlægsbidrag til Haarlev Vandforsyning enten 

kontant eller afdraget over 5 år. 

 

Aftalen om sammenlægningen finder stede den 1. januar 2023. 

 

Aftalen er blevet godkendt af generalforsamlingen i Store Tårnby vandværk. 

 

Ifølge Stevns kommunes vandforsyningsplan har Haarlev vandforsyning det overordnede ansvar for 

forsyning af området i Store Tårnby, hvorfor sammenlægningen ikke har været forelagt 

generalforsamlingen til godkendelse. 

 

 

BoringsNære BeskyttelsesOmråder. (BNBO) 

I det forløbne år har bestyrelsen haft to samtaler med alle de berørte lodsejere med henblik på en 

aftale om sikring af områder omkring vores boringer. Det store og helt afgørende spørgsmål i 

forhandlingerne er selvfølgelig om lodsejerne føler at de tilbydes en passende erstatning for at 

ophøre med at sprøjte med pesticider på arealerne. 

De udpegede BNBO områder for Haarlev Vandforsynings boringer, har medført at der har skulle 

forhandles med 6 lodsejere. Imidlertid har miljøstyrelsen besluttet at genberegne BNBO områderne, 

hvilket har betydet at ikke alle forhandlingerne har kunnet føres til ende, idet vi blev enige om at 

afventer de nye beregninger, også selvom der ikke så ud til ville ske de store ændringer for vores 

BNBO områder. 

Indtil videre har forhandlingerne resulteret i følgende: 

 

Bestyrelsen har erhvervet naboejendommen Himlingøjevej 29, med henblik på at beholde BNBO 

området, og anvende det øvrige landbrugsjord til et mageskifte med BNBO området på den anden 

naboejendom, og frasælge bygningsparcellen. 

 

Bestyrelsen har fremsendt et erstatningstilbud til ejerne af Stigbrovej 2, (frtidslandbrug) og 

forventer at der kan indgås en aftale først i 2023 

 

På den anden side af jernbanen omhandler BNBO arealerne ren landbrugsjord, hvor de endelig 

forhandlinger afventer afgrænsningerne af de genberegnede BNBO arealer. 

 

For vores nye boring har vi endnu ikke modtaget BNBO beregningerne, men forventer det sker i 

løbet af 2023.  

 

Bestyrelsen har planer om at beplante de BNBO arealer som vi selv kommer til at eje med skov, og 

tilbyde de øvrige landbrugsarealer et samarbejde om tilplantning som vildtremise.  

 

På arealet omkring vores nye boring har Stevns kommune meddelt afslag på en ansøgning om at 

plante skov på arealet. Bestyrelsen vil i det nye år overveje et alternativ beplantningsforslag til en 

egentlig skov. 
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PFAS. 

PFAS-forureninger fylder i øjeblikket meget i medierne, hvilket selvfølgelig også afstedkommet en 

fokusering på problemet fra forbrugernes side. Bestyrelsen vil derfor slå fast, at vi har analyseret 

vores boringer og der IKKE er påvist PFAS stoffer i vores boringer. 

PFAS er en forkortelse for perfluorerede alkylsyre, hvor de mest kendte forbindelser er PFOA, 

PFOS og PFOSA. Der findes flere tusinde forskellige forbindelser, og stofferne bruges bredt i 

industrien som smudsafvisende overfladebehandling af for eksempel tæpper og regntøj, 

imprægnering af papir og pap samt i belægning på teflonpander. 

PFAS-forbindelser er giftige for mennesker og miljø, og de er både kræftfremkaldende og 

hormonforstyrrende. Men stofferne er også svært nedbrydelige og ophobes i miljøet og i mennesker 

og dyr, hvilket betyder at PFAS-stoffer i drikkevandet er en stor risikofaktor. Desuden er det både 

svært og dyrt at oprense de PFAS-forurenede områder. 

For mere end 20 år siden blev der konstateret en stor PFAS forurening i West Virginia i USA, hvor 

en industrivirksomhed måtte betale en erstatning på 4 milliarder dollars i et forlig omkring 

virksomhedens forurening med PFAS-stoffer.  

Alligevel er der indtil nu ikke sket meget på den politiske front i Danmark, hvor der blot er afsat en 

million kroner til at udvikle teknologier, der kan håndtere PFAS-forureninger. Der er i skrivende 

stund heller ikke udsigt til hverken på dansk eller europæisk plan at der snart vil blive indført 

forbud mod brugen af PFAS. 

 

 

Beskatning af vandforsyningsvirksomheder. 

Bestyrelsen har de foregående år underholdt generalforsamlingen med den skævvridning der fandt 

sted ved SKAT´s beregning af beskatningen af vandværkerne, og at Højesteret har den 8. november 

2018 har afsagt kendelse der gav vandværkerne medhold.  

 

Bestyrelsen har indklaget alle SKAT´s afgørelse i perioden 2010 – 2018 til Skatteankestyrelsen, og 

Bestyrelsen har efter anbefaling fra skattekyndige folk besluttet, at fastholde sine anker, således at 

sagerne færdigbehandles af Skatteankestyrelsen. Bestyrelsen forudser, at sagen sendes tilbage til 

SKAT af Skatteankestyrelsen, men ved at fastholde ankerne, kan vandværket få godtgjort sine 

udgifter til konsulentbistand ved udarbejdelsen af ankerne.   

 

For Haarlev Vandforsynings vedkommende har vi i perioden 2010 – 2018 betalt 480.873 kr. i skat. 

Det fordeler sig med 440.873 kr. i skat vedrørende år som SKAT har lignet, og 40.000 kr. som 

a/conto vedrørende indkomstårene 2016 og 2018. Begge beløb er et resultat af, at SKAT har et helt 

andet syn på værdien af vores anlægsaktiver, end både vi og for den sags skyld også 

forsyningssekretariatet har. 

 

I lighed med sidste år kan bestyrelsen også i år oplyse, at vi ved udgangen af 2022 stadig afventer 

en ny beregning fra SKAT, og selvfølgelig den efterfølgende udbetaling af pengene. 

 

 

 

 

 

Blødgøring af vandet. 

På de sidste års generalforsamlinger har vi berørt sagen omkring blødgøring af vandet på 

vandværket, og som oplyst har bestyrelsen fulgt udviklingen på området, bl.a. ved deltagelse i 
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Danske Vandværkers temadage hvor emnet har været behandlet, ligesom vores driftsleder er meget 

aktiv i de tekniske drøftelser blandt vandværksfolk.  

 

Bestyrelsen følger fortsat udviklingen af blødgøringsanlæg, og indtil videre har bestyrelsen indtaget 

den holdning, at såfremt der skal etableres et blødgøringsanlæg på Haarlev Vandforsyning, skal det 

være uden anvendelse af kemikalier. Bestyrelsen har kun haft meget få henvendelser fra 

forbrugerne med ønske om blødgøring af vandet, men hårdhedsgraden af vores vand er også mindre 

en vores kolleger over på Stevns. 
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Takster. 

I de tidligere år har bestyrelsen vist en oversigt over vores takster og sammenlignet dem med de 

takster som havde fået godkendt af Forsyningssekretariatet. 

For at generalforsamlingen fortsat kan følge hvor Haarlev Vandforsynings takster generelt ligger i 

forhold til andre lignende vandforsyninger, er der nedenfor vist et skema med sammenlignelige 

vandforsyninger 

 
Alle beløb er i kr./m3 og incl. Moms og 

afgifter for et hustandsforbrug på 100 

m3 

       

 

        

             

År  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Haarlev  

Vandforsyning   21,41 21,41 21,41      
 

            

Strøby Egede  

Vandværk 26,08 26,06 31,08      
 

          

          

Store 

Heddinge           
 

Vandværk      32,59 32,59 32,03       

            

 Rødvig 

Vandværk   19,15 19,15 19,15      
 

             

             

Fakse Ladeplads          

Vandværk 26.09 26,07 26,09       

               

  

 

Vandrådet.                                                                                                                                                                                     
Haarlev Vandforsyning er medlem af Vandrådet for Stevns kommune, og bestyrelsen er 

repræsenteret af Otto Andersen i bestyrelsen for Vandrådet. 

Vandrådet behandler og varetager vandværkernes interesser, der hvor vi har et fællesskab af sager.  

Derudover arrangerer Vandrådet kurser i det omfang vandværkerne efterspørger disse. Der har 

været afholdt møder med Stevns kommune omkring BNBO. 

 

  

Tilsyn.                                                                                                                                                                       
Der er udtaget 2 prøver på det udpumpede vand.   

Der er udtaget 1 prøve på rå-vandet inklusive analyse for pesticider 

Der er udtaget 3 prøver på ledningsnettet, og de har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Bestyrelsen besluttede, at få lavet screening af 400 forskellige pesticider på alle boringer, og der 

blev ikke fundet pesticider i nogen af prøverne. 

 

Som intern driftskontrol af vandværket funktionalitet bliver der 1 gang i kvartalet udtaget analyse 

for kontrol af filtrenes funktion. 
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Der er blevet foretaget PFAS analyser af vores råvandsboringer, og analyserne viste ikke tegn på 

PFAS i vores boringer. 

Første november 2022 overgik Haarlev Vandforsyning til et nyt analysedirektiv efter anvisning fra 

Stevns kommune. 

 

Arsen 
Der udtages 1 gang i kvartalet drifts analyse for kontrol af indholdet i arsen, før og efter arsen filter, 

indholdet af arsen efter filtrering er stadig et stykke fra grænseværdi og krav værdi i forhold til 

tilladelse. 

 

Arsen filteret har indtil nu vist sig meget effektiv, men bestyrelse følger stadig nøje udviklingen, 

selvom vi kan også konstatere, at filtrene ikke viser tegn på en snarlig udskiftning. 

 

 

Fluoridkoncentration i vandet. 

Som tidligere oplyst på generalforsamlingen, var løsningen på vores fluoridproblem, at vandværket 

fik etableret en ny boring, til opblanding af vandet fra boringerne med for højt fluoridindhold. Den 

nye boring 5 er nu taget i brug, og flouridkoncentrationen ligger under grænseværdien. 

 

Anlægsarbejder.     

Der er udført nye forsyningsledninger til 40 grunde i den nye udstykning Bolunden i den østlige del 

af Haarlev ved Hovedgadens tilslutning til Køge landevej.    

Boring 4, som var beliggende vest for jernbanen, er blevet sløjfet og fjernet. 

Der er blevet fjernet 18 brandhaner efter ønsk fra Stevns kommune. 

Deltagelse i forbindelse med fjernelsen af Store Tårnby vandværk, og omlægning af ledningsnettet. 

Boring 5 er færdiginstalleret og taget i brug. 

 

Solcelleanlæg.                                                                                                                                              

I fortsættelse af myndighedernes beslutning om at vandforsyninger er blevet undtaget fra skattepligt 

i forbindelse med drift af solcelleanlæg, har bestyrelsen besluttet at undersøge konsekvenserne ved 

etablering af et solcelleanlæg på Haarlev Vandforsynings bygninger eller grundarealet.   

 

Bestyrelsens arbejde.                                                                                                                                    

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i perioden, hvor der bl.a. har været drøftet følgende 

emner: 

 Etablering af ny boring med tilhørende anlægsarbejde, samt køb af areal. 

 BNBO 

 Forhandlinger med Store Tårnby Vandværk 

 solcelleanlæg 

 

                                                                                                                                     

Bestyrelsen fastholder derfor vores tradition med at opfordre vores forbrugere til minimum en gang 

om måneden at aflæse vandmåleren, så vi undgår vandspild med deraf følgende økonomiske 

tømrermænd. 
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Jeg vil således slutte af med at takke bestyrelsen og vores driftsleder for indsatsen og samarbejdet i 

2022, som har resulteret i et godt resultat, ligesom der samtidig skal lyde en tak til alle vores 

samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 2022. 

 

Med disse ord vil bestyrelsen overlade beretningen til generalforsamlingens behandling. 

 

 

Freddy Mortensen                                                                                                                                         

formand 


