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Med dette sidste nyhedsbrev inden den ordinære generalforsamling 2019 ønsker bestyrelsen at
give særligt andelshaverne, men også samarbejdspartnerne o.a. interessenter en opdateret
orientering om driften og administrationen af vandværket og om bestyrelsens aktuelle opgaver og
udfordringer. I nyhedsbrevet beskrives de væsentligste elementer i Asserbo Vandværks (AV)
udvikling siden Nyhedsbrev Nr. 7, marts 2019 (kan ses på hjemmesiden www.asserbovand.dk).
1. Status for afviklingen af samarbejdet med Baunehøj Vandværk
I slutningen af marts udtog Baunehøj Vandværk (BV) stævning imod Asserbo Vandværk (AV) med
påstand om, at AV - baseret på et antal tidligere fremsendte fakturaer - tilpligtes at betale knap
736.000 kr. (inkl. moms) omhandlende dels resterende betaling for leverancer fra BV til AV i 2018,
og dels krav om betalinger vedrørende 1. kvartal 2019, der både mangler et aftalemæssigt
hjemmel og i strid med hidtidig praksis kræves forudbetalt af BV.
I sit svarskrift af 9. maj 2019 har AV – udover på en række væsentlige punkter at korrigere og
supplere den af BV i stævningen gengivne sagsfremstilling og beskrivelse af udviklingen i
samarbejdet i 2018 mellem BV og AV – nedlagt påstand om hel eller delvis afvisning af sagen med
henvisning til en aftalefastlagt voldgiftsbestemmelse, og subsidiært påstand om frifindelse. Hertil
et forbehold for ikke ubetydelige modkrav fra AV mod BV.
Til støtte for påstanden om hel eller delvis afvisning anfører AV, at en voldgiftsklausul indeholdt i
den ældste af de 7 omhandlede samarbejdsaftaler, som udgangspunkt skal udstrækkes til at gælde
samtlige konflikter, der måtte opstå i henhold til det samlede aftalekompleks. Dette aftalekompleks, der er kompliceret, delvist selvmodsigende og utilstrækkeligt, er konciperet af BV,
hvorfor uklarheder bør fortolkes i koncipistens disfavør. Videre anføres det, at en voldgiftsret med
særlig ekspertise inden for sagsområdet i øvrigt vil være den fagligt mest hensigtsmæssige instans
til at behandle tvisten.
Med hensyn til frifindelsespåstanden gøres det for så vidt angår fakturaer vedrørende driftsåret
2018 af AV overordnet gældende, at de fremsatte krav betragtes som udokumenterede og uden
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hjemmel i aftalekomplekset. For flere af fakturaerne opfordres BV til at lade sin revisor gennemgå
opgørelserne og attestere rigtigheden. Yderligere opfordres BV til at fremlægge ansættelsesaftaler
og -vilkår for det af BV ansatte personale, diverse posteringsoversigter etc.
For så vidt angår aconto fakturering for 2019 gør AV gældende, at samtlige 7 aftaler ophørte pr. 1.
januar 2019.
AVs modkrav, der p.t. er under opgørelse, vedrører bl.a. ikke leverede administrative ydelser, som
BVs administration i henhold til administrationsaftalen skulle have leveret til AV i 2018. Hertil
kommer det forhold, at BV primo 2019 aftalestridigt har udelukket AV fra at benytte de faciliteter i
det fælles vandværkskontor i Skærød, som AV i forbindelse med etableringen af kontoret har ydet
et finansieringsbidrag til på kr. 250.000 (inkl. moms).
Endvidere vedrører AVs modkrav fællesejede maskiner og diverse kontorudstyr/-inventar.
Modkravet omfatter desuden krav om tilbagebetaling fra BV af aftalestridigt, for meget opkrævet
betaling for leverede ydelser til AV i 2017 (se mere herom i Nyhedsbrev nr. 3, august 2018),
herunder også et krav om at BV betaler en andel af udgifterne til den på tidspunkt fælles revisor
for hans ekstraordinære revisorgennemgang, der afslørede de aftalestridige opkrævninger fra BV.
På generalforsamlingen den 14. juni 2019 vil bestyrelse med udgangspunkt i den med indkaldelsen
til generalforsamlingen udsendte skriftlige beretning give en nærmere og mere detaljeret orientering om afviklingen af samarbejdet med BV.
2. Kvaliteten af vores drikkevand
Den megen medieomtale af alvorlige problemer med vandkvaliteten hos forskellige vandværker
rundt om i Danmark skaber naturligt nok bekymring hos forbrugerne. AV lader regelmæssigt
foretage vandanalyser hos anerkendt laboratorium, bl.a. af 40 forskellige pesticidrester.
På opfordring fra Gribskov Kommune er der for nyligt udført en analysetest for DMS (dimethylsulfamid, tidligere brugt til at beskytte træer og buske mod svampeangreb) af råvandet fra én af
AVs tre boringer, der alle er beliggende i et begrænset område i Tisvilde Hegn. Analyseresultatet
viser: ”ikke målbart”.
Myndighederne har endvidere bestemt, at der inden november 2019 skal gennemføres analyser
for forekomsten af clorothalonil-amidsulfonsyre (CTASS). Analysen vil i forbindelse med den
regelmæssige test i løbet af maj måned blive foretaget ved de AVs tre boringer og ved afgang fra
vandværket.
Med andre ord: Vand fra Asserbo vandværk fortjener fortsat prædikatet ”Asserbo Champagne”. Så
nyd det – og brug det med omhu!
3. Status for vandværkets drift og administration
AVs driftsledelse og drift
Samarbejdet med AVs nye driftsleder Christian Bagger, VVS-firmaet Tage Bagger A/S, fungerer
forsat særdeles tilfredsstillende.
Den forventede årlige udgiftsbesparelse på driftsleder- og på vagtfunktionen på i størrelsesorden
kr. 100.000 tegner til at blive realiseret uden nogen serviceforringelse – nærmest tværtimod.
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Den igangværende ledningsrenovering skrider planmæssigt frem. Nogle andelshavere har undret
sig over de særlige foranstaltninger, AVs driftsleder var tvunget til at iværksætte i forbindelse med
fornyelse af to hovedforsyningsledninger på tværs af Helsingevej/Frederiksværkvej. Forklaringen
er kortfattet følgende: i Helsingevej/Frederiksværkvej findes en højtryks-naturgasledning, som der
af sikkerhedsmæssige grunde kræves en særlig tilladelse til at undergrave. Således blev det
nødvendigt at udføre arbejderne som natarbejde med en kortvarig trafikregulering.
Driftsforstyrrelse Skærtorsdag den 18. april 2019 oplevede en del af AVs andelshavere et ganske
kortvarigt for lavt vandtryk. Dette skyldtes det igangværende renoveringsarbejde af ledningsnettet. Takket være hurtig udrykning fra Tage Bagger A/S blev pinen kun kortvarig.
Meddelelse om akutte driftsforstyrrelser tilgår hurtigst muligt andelshaverne via AVs sms-service.
Endvidere vil informationer om akutte driftsforstyrrelser blive oplyst på AVs hjemmeside.
Man kan tilmelde sig sms-servicen via hjemmesiden www.asserbovand.dk.
AVs administration
Samarbejdet med AVs nye administrator Marie Nervø Sørensen, Midt Regnskab ApS, fungerer
fortsat aldeles udmærket, og det er bestyrelsens opfattelse, at også AVs andelshavere og
samarbejdspartnere får en væsentlig bedre og mere fleksibel administrativ service end tidligere
fra BV-administrationen.
Som følge af BVs forhindring i at benytte faciliteterne i det i fællesskab finansiererede Vandværkskonter i Skærød har AV midlertidigt måttet skifte forretningsadresse.
4. AVs ordinære Generalforsamling 2019
Husk den ordinære generalforsamling fredag den 14. juni 2019 kl. 19.00 i Ramløse
Forsamlingshus.
Indkaldelsen til generalforsamlingen (inkl. bilag) påregnes udsendt til andelshaverne senest fredag
den 24. maj 2019.
Bestyrelsen opfordrer alle andelshavere til at møde frem og være med til at sikre en fortsat positiv
udvikling i AV – primært fastholdelse af en høj vandkvalitet, en stor drifts- og forsyningssikkerhed
og en god driftsøkonomi.

Med venlig hilsen
Asserbo Vandværk a.m.b.a.
På bestyrelsens vegne
Klaus Petersen
/
Christian Kønigsfeldt
Formand
Næstformand
klaus.petersen@mail.dk / christian@konigsfeldt.com
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