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onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
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Dagsorden:

1.1. Valg af dirigent.

2.2. Beretning fra bestyrelsen om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.3. Regnskab til godkendelse og budget til forelæggelse.

4.4. Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år).

  Efter tur afgår:

  Thomas Reuter Johannsen, modtager genvalg
  Jarl Baadsmand, modtager genvalg
  
Valg af suppleant (for 2 år)
  Ulrik Møller, modtager genvalg
  

5.5. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

6.6. Behandling af indkomne forslag:

7.7. Eventuelt.

Regnskab og beretning ligger til gennemsyn på kontoret Skovgårdsvej 4 A, i kontorets åbningstid kl. 9.00 til 
13.00 fra onsdag den 13. april 2022 samt på hjemmesiden.

Medlemmer, som står i restance med betaling af vandafgift eller andre ydelser til selskabet, kan ikke deltage 
i forhandlinger og afstemninger på generalforsamlingen, men har dog ret til at overvære denne.

Med venlig hilsen
Helsinge Vandværk



HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A.

Årsberetning 2021
2021 har igen været et år, der har stået i pandemiens (Covid-19) tegn, og 
Helsinge Vandværk har uden de store problemer navigeret rundt i de 
udfordringer, vi er løbet ind i. Der har været godt gang i byggeriet og i løbet af 
året er der etableret 236 nye installationer. Tilslutningerne til de nye boliger er 
sket ved både at etablere nye hovedforsyningsledninger samt tilslutning via de 
eksisterende hovedledninger.  
Der har været stor aktivitet i forbindelse med etablering, renovering og 
vedligeholdelse af det eksisterende ledningsnet, drift af anlæg samt opsætning 
af nye digitale vandmålere. Opfølgning på økonomi i forbindelse med den 
endelige udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven, og sidst 
men ikke mindst afvente den endelige godkendelse fra SKAT omkring 
værdiansættelsen af vandværket.

Konstituering Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Jette 
Schjønnemann som næstformand, Jørgen Skovsende som kasserer, Henrik Pihl 
som sekretær, Jarl Baadsmand som menigt bestyrelsesmedlem og undertegnede 
som formand.

Suppleant Ulrik Møller, har deltaget aktivt i årets bestyrelsesmøder.

Næsten alle faste månedlige bestyrelsesmøder er i år blevet gennemført, dog 
blev møderne i januar til marts aflyst, og i Kontaktudvalget for Vandværker i 
Gribskov Kommune blev mødet i april aflyst, mens julemødet blev gennemført. 
De fleste møder under vores forening Danske Vandværker har været afholdt 
som online-møder, så vi ser frem til 2022, som forhåbentligt bliver mere 
normalt.  

Nye forbrugere Der er tilsluttet 236 nye installationer i 2021, som er fordelt på 71 rækkehuse, 
115 huse, 1 landbrug, 48 lejligheder og 1 vandpost. 

Antal interessenter Ved udgangen af 2021 havde Helsinge Vandværk 3080 interessenter
og antallet af tilsluttede forbrugere/installationer var 4952.

Udpumpet vand- I løbet af året er der udpumpet 459.576 m³ vand mod 463.956 m3 
mængde i 2020, et fald på 4.380 m3. 

År Interessenter Udpumpet 
m3 

Ændring %

2017 3017 463.666 -2,38 

2018 3022 489.539 5,58 

2019 3029 485.519 -0,82 

2020 3046 463.956 -4,44 

2021 3080 459.576 -0,94 

Vi er dog stadigvæk et godt stykke fra de 830.000 m3, som blev udpumpet i 
1986.

Hovedledninger Der er etableret 3.337 m. nye hovedledninger i forbindelse med tilslutning af de 



nye udstykninger på Laugøvej, Troldebakkerne, og Ammendrup Park. Nye 
Kommunale vejprojekter har medført, at der på Helsingevej, Kildevej og Valbyvej 
er omlagt 207 m. hovedledning.

I det forgangne år har der kun været 1 brud på hovedledningerne på grund af 
almindelig slitage. Vi gør vores bedste for at minimere de gener, som eventuelt 
brud medfører, og gør alt hvad vi kan for hurtigst muligt at få genetableret 
vandforsyningen. Hvis I oplever uregelmæssigheder med vandforsyningen, skal I 
altid kontakte Helsinge Vandværk eller besøge vores hjemmeside for at tjekke, 
om der er driftsforstyrrelser. 

Renovering af anlæg Ledningerne i det øvrige forsyningsnet har gennemgået en større renovering, og 
det har medført etablering af 21 nye skydeventiler, udskiftning af 1 skydeventil, 
13 stophaner, 7 anboringsbøjler og 2 spindler. 
Der er etableret 1 ny målerbrønd, 1 ny brand- og lænsestander, og derudover 
har det været nødvendigt at flytte 2 stikledninger inklusive målerbrønde.  

Så igen i år er der brugt mange ressourcer på etablering, renovering og 
vedligeholdelse af ledningsnettet.
Kontrol med vandmålerne foretages løbende, og udskiftning af de eksisterende 
vandmålere til de nye elektroniske målere med automatisk fjernaflæsning, følger 
til dels den udskiftningsplan der er lagt. Men leveringsproblemer har medført, at 
målerne er blevet reserveret til de nye bebyggelser. Indtil videre er der udskiftet 
og etableret 1883 elektroniske målere.  
 

Vandværket På selve vandværket har der været en del vedligeholdelse, reparationer og 
indkøb. 

Der er indgået aftale med Gribvand Spildevand angående betaling for 
måleroplysninger.

Der er blevet indkøbt ”Betterboard” som værktøj til vores bestyrelsesmøder.

Der er indkøbt nye kapselblæsere, der anvendes til returskyl af vores filtre.

Udskiftning af defekt udsugningsblæser på afblæsningsanlægget. 

Under inspektionen af den forreste rentvandstank i 2020 fandt dykkere nogle 
revner i tanken. Revnerne blev injiceret i starten af året. 

Vi har søgt og fået tilladelse til at udlede vores skyllevand til Tobro Å og dette 
medfører, at vi undgår at betale en årlig ekstra regning til Gribvand Spildevand 
på ca. kr. 200.000. Installation af målerbrønd og skyllevandsledning er sat i gang.   

Eksisterende SRO-anlæg er blevet opdateret.

Grundet Covid-19 blev al undervisning for vores skoler aflyst, og vi håber, at vi i 
det kommende år kan åbne op for denne service.   

”Vandets dag” blev ligeledes aflyst.  

Sammen med Gribskov Kommune er der blevet foretaget ”Teknisk Eftersyn” 
inklusive drøftelse af evt. BNBO-områder i vores vandindvindingsområder.

Der er etableret målerbrønd mellem Helsinge og Kagerup Vandværk.



Der er indgået aftale om køb af grøn strøm.    

Grundet en opdateringsfejl har det været nødvendigt at genstarte 1452 
elektroniske vandmålere. Udgiften til dette er afholdt af vores leverandør. 

Vandboringer I løbet af året har der været en løbende vedligeholdelse af vores boringer, og de 
bliver løbende afkalket/udsyret og ydeevnen kontrolleret, så vi i rette tid kan 
foretage de nødvendige tiltag for at forlænge levetiden på boringerne. 
Derudover kommer der nyt ”hus” på vores boringer, så arbejdsforholdene bliver 
forbedret og opfylder krav omkring arbejde i korrekt højde. 

Vandanalyser Vandet, der leveres til forbrugerne, bliver løbende analyseret for både det 
bakteriologiske- og kemiske indhold. Derudover analyseres det også for 
pesticider og klorerede opløsningsmidler. 

Der er heldigvis ikke fundet nogen form for forurening, og der dukker hele tiden 
nye sprøjtegifte eller pesticider, som vi skal analysere for. 

I det forgangne år har AgroLab undersøgt 2 af vores boringer for 275 forskellige 
pesticidstoffer og der er ikke fundet pesticider, der overstiger grænseværdierne. 

Vi vil stadigvæk på det kraftigste opfordre vores forbrugere til IKKE at anvende 
sprøjtegifte ifm. bekæmpelse af ukrudt og lignende. Brug venligst alternativer så 
som ukrudtsbrænder eller tilsvarende.  

Aflæsning af målere Målerne har i forbrugsåret 2021 registreret et samlet forbrug i de tilsluttede 
installationer på 447.685 m3. 
Udpumpningen fra vandværket har i samme periode været 462.674 m3

, hvilket 
giver et tab i ledningsnettet på ca. 3,24 %.

Kontrolaflæsning Bestyrelsen vil stadigvæk opfordre til, at vandmåleren aflæses regelmæssigt, for 
eksempel en gang om måneden.

Et uforholdsmæssigt stort forbrug kan skyldes utætheder i installationen.

De nye elektroniske vandmålere finder løbende utætheder i 
vandinstallationerne, og har hermed givet mulighed for at begrænse vandtabet 
for den enkelte forbruger.  

eForsyning På eForsyning er det muligt at indrapportere sit vandforbrug, finde dokumenter 
og tilmelde sig e-boks. Kontakt administrationen hvis du mangler adgang. Indtil 
videre er 66 % af forbrugerne tilmeldt e-Boks. 

Vandpris inkl. afgifter Den variable vandpris blev fastsat til 15 kr./m³ fra den 1. januar 2021.
og moms Målerlejen og den faste afgift forblev uændret til henholdsvis 200 kr. pr. måler 

og 712,50 kr. pr. installation. I forbindelse med årsafregningen for 2021 blev den 
variable vandpris nedsat til 11,25 kr. En nedsættelse på 25 %.

Den variable vandpris er fra 1. januar 2022 fastholdt på 11,25 kr./m3 og den 
faste afgift samt målerleje er uændret.

Statsafgiften på vandet er ændret til 7,96 kr./m3. 

Gribvand - Spildevand har sænket vandafledningsbidraget til 



42,99 kr./m3 så den samlede variable afgift i 2022 for de fleste forbrugere vil 
være 62,20 kr./m3 dvs. en del mindre end i 2021. 

Heraf er vandværkets andel 11,25 kr. 

Takstblad Takstbladet for 2022 er ultimo 2021 blevet gennemgået og ligger på vores 
hjemmeside. 

Hjemmeside På hjemmesiden ligger der en del fornuftige oplysninger omkring den almene 
drift af vandværket samt kvalitet af vores drikkevand inkl. de seneste 
analyseresultater for pesticider, sprøjtegifte og andre forurenende stoffer. På 
hjemmesiden www.helsingevand.dk bliver driftsforhold og oplysninger omkring 
vandværket løbende opdateret.

Skattesag Vores revisionsfirma har udarbejdet et oplæg til den endelige værdiansættelse 
af Helsinge Vandværk, og vi mangler stadigvæk en endelig godkendelse fra SKAT. 
Vi håber på en afklaring i løbet af 2022. 
  

Vandsektorloven Helsinge Vandværk er pr. 1. januar 2022 trådt ud af den økonomiske regulering i 
vandsektorloven, og er nu underlagt ”hvile i sig selv-princippet”, dvs. at 
indtægter og udgifter skal balancere over årene. En endelig økonomisk 
opgørelse er endnu ikke på plads.

Tilbagestrømning Tilbageløb af vand til ledningsnettet kan have store konsekvenser for 
forbrugerne og vandværket, så vi gør stadigvæk vores bedste for at vores 
forsyningsområde bliver sikret efter de bedste hensigter.

Personale Vores driftsleder Lars Thomsen og vandværksteknikerne Stig Rasmussen og 
Claus Thomsen klarer stadigvæk selv de fleste af vandværkets anlægs- og 
driftsopgaver.

De administrative opgaver udføres fortsat af og i godt samarbejde med Helsinge 
Fjernvarme, hvor Annie Forsberg, Lotte Anker Hansen og Mia Voergaard tager 
sig af disse områder.

Tak til medarbejdere Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne rette en stor tak til vandværkets 
medarbejdere, administrative som tekniske, for en god 
og engageret indsats i årets løb samt for altid loyalt samarbejde. 

Ligeledes stor tak til både vores revisorer og advokat for godt og behageligt 
samarbejde.

14. marts 2022
Thomas Reuter Johannsen

http://www.helsingevand.dk
http://www.helsingevand.dk


RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Regnskab
2021

kr.

Regnskab
2020

kr.

(ej revideret)

Budget
2021

tkr.

...........................................NETTOOMSÆTNING........................................... 12.472.622 10.897.408 9.223

.....................................Produktionsomkostninger..................................... -2.187.927 -1.981.438 -2.066

......................................Distributionsomkostninger ...................................... -3.445.545 -2.603.446 -2.887

..........................................BRUTTOFORTJENESTE.......................................... 6.839.150 6.312.523 4.270

...................................Administrationsomkostninger................................... -1.826.756 -1.792.813 -1.802

................................................DRIFTSRESULTAT................................................ 5.012.394 4.519.710 2.468

............................................Finansielle indtægter............................................ 0 0 0

........................................Finansielle omkostninger........................................ -64.657 -23.209 -50

............................................RESULTAT FØR SKAT............................................ 4.947.737 4.496.501 2.418

............................................Skat af årets resultat ............................................ 0 0 0

...............................................ÅRETS RESULTAT ............................................... 4.947.737 4.496.501 2.418

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

............................................Overført til næste år............................................ 4.947.737 4.496.501 2.418

..............................................................I ALT.............................................................. 4.947.737 4.496.501 2.418



BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER 2021
kr.

2020
kr.

............................................................................Grund............................................................................ 7.620 7.620

....................................Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .................................... 96.337 151.082

...............................................Produktionsanlæg og maskiner............................................... 1.375.639 1.473.893

........................................................Ledningsnet og målere ........................................................ 13.550.004 11.742.879

.....................................................Materielle anlægsaktiver..................................................... 15.029.600 13.375.474

..............................................................ANLÆGSAKTIVER.............................................................. 15.029.600 13.375.474

.................................................Tilgodehavende vandafgifter ................................................. 331.145 993.669

.........................................................Tilgodehavende moms......................................................... 1.832.619 1.007.067

....................................................................Selskabsskat.................................................................... 618.445 618.445

...................................................Tilgodehavende grøn afgift ................................................... 134.077 94.910

.......................................................Diverse tilgodehavender....................................................... 800 800

...................................................Periodeafgrænsningsposter................................................... 17.033 5.250

..............................................................Tilgodehavender.............................................................. 2.934.119 2.720.141

................................................Indestående i pengeinstitutter................................................ 10.205.466 5.734.827

................................................................Kassebeholdning................................................................ 6.600 6.750

.........................................................Likvide beholdninger......................................................... 10.212.066 5.741.577

........................................................OMSÆTNINGSAKTIVER........................................................ 13.146.185 8.461.718

........................................................................AKTIVER........................................................................ 28.175.785 21.837.192

PASSIVER 2021
kr.

2020
tkr.

....................................................................Basiskapital.................................................................... 2.437.289 2.437.289

.............................................................Overført overskud............................................................. 22.479.881 17.532.143

.................................................................EGENKAPITAL................................................................. 24.917.170 19.969.432

........................................................Feriepengeforpligtelse........................................................ 0 164.538

.............................................Langfristede gældsforpligtelse............................................. 0 164.538

.................................................Tilbagebetaling vandafgifter................................................. 2.299.792 1.017.620

..................................Leverandører af varer og tjenesteydelser.................................. 715.749 372.388

....................................................................Anden gæld.................................................................... 232.473 313.214

...............................................................Forudbetalinger............................................................... 10.601 0

................................................Kortfristet gældsforpligtelse................................................ 3.258.614 1.703.222

......................................................GÆLDSFORPLIGTELSER...................................................... 3.258.614 1.867.760

......................................................................PASSIVER ...................................................................... 28.175.785 21.837.192



Budget 2022

Indtægter:
Beløb i hele 1.000 

kr.

Variabelt bidrag  473.000 m3 á kr. 9,00 4.257 

Fast bidrag og målerleje 3.451 

Tilslutning 2.643 

Målerdataoplysninger 44 

     

Indtægter i alt 10.395

Udgifter:

Produktion:

Boringer, bygninger m.v. 1.901 

Miljø og analyser 352 

Personale 580 

Produktion i alt 2.833

Distribution:

Pumpestationer 47 

Ledningsnet 4.139 

Personale 1.234 

Autodrift 107 

Distribution i alt 5.527 

Administration 1.999 

Gebyrer -39

Renteudgifter 75 

 

Udgifter i alt 10.395

Balance 0

                                                                                                                                                            


