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FORMANDSBERETNING
Farstrup Vandværk har i 2016 219 forbrugere og der er ikke kommet nye forbrugere. Der
er oppumpet 30.693 m3 vand, hvilket lidt mere end i 2015.
Vi har i oktober måned 2016 aflæst vores elektroniske vandure ved fjernaflæsning og det
er gået upåklageligt. Vandværkets regninger mv. håndteres og udsendes fortsat af
Regnskabskontoret.net, v/Annette Gade i Brovst i samarbejde med vandværkets kassér,
hvilket fungerer tilfredsstillende. Vores hjemmeside www.farstrupvandvaerk.dk opdateres
fortsat med nyeste vandanalyser, takstblad mv.
Farstrup Vandværk står i 2017 overfor en omfattende ombygning, som indebærer 90 m3
rentvandstank, nyt udpumpningsanlæg, arsenfilter, renoveringer af boringer og måske en
ny boring. Det vil sige et helt nyt vandværk. Årsagen er, at vandkvaliteten de seneste 4-5
år er blevet dårligere, hvor indholdet af salt og arsen i boringerne er stigende. Det er dog
indtil videre lykkedes at overholde drikkevandskvaliteten i afgangsvandet fra vandværket,
ved at blande vandet fra de 4 boringer i rørene under skærpet analysekontrol. Samtidigt er
Farstrup Vandværk, som tidligere offentliggjort, udnævnt til sikkerhedsforsyningsvandværk
i forsyningsgruppe 1, der udover Farstrup, udgøres af Krastrup, Kølby, Vaar og Staun.
Farstrup Vandværk har derfor brug for en opgradering. En opgradering som delvist
finansieres via samarbejdet om forsyningssikkerhed i Gl. Nibe Kommune ved, at hver
forbruger i den gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m 3 vandforbrug. Herudover har
vandværket i en årrække lagt penge til side, som nu gør det muligt at foretage disse
forbedringer uden at påvirke prisen på drikkevand i Farstrup nævneværdigt.
Aalborg Kommune har i 2017 fokus på Nibe området, hvad angår grundvandsbeskyttelse.
Det betyder, at det formodentlig kan forventes, at indvindingsoplandet til Farstrup
Vandværk vil blive omfattet af dyrkningsrestriktioner.
Tæt på vandværket er Fjernvarmeværket ved at undersøge om det er muligt at oppumpe
mere end 0,5 mio. m3 vand om året (ca. 20 gange mere end Farstrup Vandværk) uden at
påvirket vandværket. Varmeværket vil trække ca. 7 grader ud af det oppumpede vand og
nedsive det efterfølgende ved varmeværket. Bestyrelsen følger selvfølgelig meget nøje
dette projekt, som jo på ingen måde må påvirke vandkvaliteten hverken nu eller på sigt.
Bestyrelsen har besluttet, at fastholde vandprisen for 2017 til 5,50 kr. pr. m3 samt at
fastholde den årlige faste afgift på 440 kr. Vandværkets økonomi balancerer udmærket,
men vi har fokus på, at de forestående tiltag i de kommende år vil medføre udgifter for
Farstrup Vandværk.
Til sidst skal der rettes en stor tak til revisorerne Finn Nielsen og Per Gade for veludført
revision. Jeg vil ligeledes takke den øvrige bestyrelse for godt og spændende samarbejde
i 2016.
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