
Bestyrelsens beretning for 2018/2019 
 

 

Levering af vand fra NK-forsyning fungerer fint. Der har ikke været afbrydelse af vandforsyningen 

fra NK’s side i det forløbne år. 

  

Miljøstyrelsen kræver nu obligatorisk kontrol for Chlorothalonil-Amidsulfonsyre (C-A), som følge 

af fund af dette i indvindingsboringer til drikkevand. C-A er er et nedbrydningsprodukt af 

svampemidlet Chlorothalonil til brug ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs 

og jordbær på friland. 

Eurofins har foretaget vandanalysen for NK-forsyning og analyse resultatet overholder 

kravværdierne fra Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 524 af 1. maj 2019. D.v.s. 

under 0,01 microgram/l.  

 

EU har udsendt nye direktiver om vandanalyse og de anvisninger efterlever NK-forsyning. 

 

Pris pr. m3 vand er pr. 1/1 2019 kr. 18.59. 

Til NK-forsyning kr. 7.67, til Msbvand kr. 0,83, statsafgift kr. 6.37, moms kr. 3.72. 

 

Hårdhedsgraden af vandet er 17dH iflg, NK-Forsynings hjemmeside. 

For at undgå kalkudfældning anbefales en temperatur på 55 gr. C i varmtvandsbeholderen. 

 

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder og 3 GDPR møder. Persondatapolitik for Mosebølle vandværk er 

færdigformuleret og ligger nu på hjemmesiden msbvand.dk. 

 

I det forløbne år har der været 2 ledningsbrud på vandværkssiden (Ternevej 9 og Præstøvej 161). 

Der er monteret en stophane på ledningsnettet på Præstøvej til Bodevænget. 

Efter at de 2 lækager er fundet og repareret, er vandspildet nu på et normalt niveau ca. 2%. 

Vi har gennemgået alle brønde for fejl/ mangler, især flamencoforing og dæksler. Hugo har 

repareret og udskiftet efter behov. 

Defekte håndtag/kugleventiler er udskiftet af en VVS installatør. 

 

På generalforsamlingen 2018 spurgte en bruger om nødvendigheden af at have egen bestyrelse og 

om vi ikke lige så godt kunne nedlægge Mosebølle vandværk og blive forbruger under NK-

forsyning. 

Vi har til NK-forsyning fremlagt spørgsmålet: Er NK-forsyning interesseret i at overtage Mosebølle 

Vandværk med tilhørende forpligtelser? 

NK-forsyning har ikke truffet en beslutning endnu, da det kræver store overvejelser. 

 

På generalforsamlingen 2018 blev der også spurgt om foreningen var skattepligtig eller ej, fordi der 

måske skelnes mellem vandværker, der selv producerer deres vand og vandværker, som køber 

vandet af et nabovandværk og distribuerer vandet til sine forbrugere. 

I 2009 blev skatteloven ændret så skattefritagelsen nu gives til vandforsyninger, og den skelnen 

skatteloven måske havde mellem vandproducenter og vanddistributører, ikke gælder længere. 

Mosebølle vandværks aktivitet er derfor ikke skattepligtig. 


