
Formandens beretning 
Generalforsamlingen i Stjær Vandværk 

27. marts 2019 
 

Året 2018 har heldigvis ikke budt på større reparationer af hverken vandværk eller ledningsnet. 

Vi kommer ud af 2018 med en acceptabel overdækning på godt DKK 456.000 efter afskrivninger, hvilket er 
acceptabelt. Forklaringen på overdækningen er de reguleringer, vi foretog i fast afgift i 2017, så vi nu kan få 
afviklet vores kassekredit. Vi skal dog fortsat ”investere” i nye vandure, da vi skal påbegynde en ny 
udskiftningsrunde i 2019. 

Etableringen af Vandforsyningsområde Skanderborg Nord er gennemført, og arbejdet med at udbygge 
forsyningssikkerheden og grundvandsbeskyttelsen er påbegyndt. I den forbindelse, og på grund af værkets 
bedrede økonomi foreslår bestyrelsen, at de kr. 2,50 pr. m3 - som blev vedtaget for et par år siden – til 
etablering af forsyningssikkerhed bortfalder, således at investeringer i forsyningssikkerhed betales via 
driften. Hvis det skulle vise sig nødvendigt, at opkræve yderligere betaling, skal dette godkendes af 
Generalforsamlingen. 

Sommeren 2018 var som bekendt ret tør! Vi var tæt på at overveje ”datovanding”, da vi slog den ene 
rekord efter den anden for udpumpet vand i m3, men et opslag på Facebook fik bragt forbruget ned, så vi 
kunne undgå datovanding. Jamen har vi da ikke vand nok? Jo, vi har masser af vand. Problemet er, at vi har 
en del aggressiv kulsyre i vandet som skal filtreres bort, og med det meget store vandforbrug i sommers 
kunne vi komme i den situation, at vi skulle købe væsentlig mere filtermasse end normalt (og det er dyrt!), 
men derudover kunne vi komme i en situation, hvor vores fælletank (hvor det filtrerede restprodukt skal 
”hvile” nogle timer inden det må udledes til kloakken) ville være for lille – og det ville blive meget dyrt med 
en udbygning af denne tank. 

Udstykningen af nye grunde ved Nymarksvej og Filippavænget er endelig kommet i gang. Der er på 
nuværende tidspunkt udstykket 5 grunde, og vi forventer, at de resterende grunde bliver udstykket i løbet 
af 2019. 

I slutningen af 2018 blev Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde etableret. Denne forening skal primært 
varetage opgaver omkring beskyttelse af grundvandet, således at aftaler om grundvandsbeskyttelse vil 
blive fordelt på alle kommunens vandværker og ikke det enkelte vandværk, dvs. en solidarisk løsning for 
hele kommunen, hvilket Stjær Vandværk tilslutter sig. 

Enkelte forbrugere har spurgt til de nye regler om Ansvarsfordelingen mellem Vandværk og den enkelte 
forbruger, hvor vandværket har ansvar for forsynings- og stikledninger til skel, hvorefter den enkelte 
forbruger har ansvaret for ledningsføringen – dog er vandmåleren altid vandværkets ejendom. Jeg mener, 
at stophanen – uanset placering – er vandværkets ansvar. 

Kan vi så forvente ro på vandområdet i 2018? Det korte svar er Nej! I løbet af sommeren forventes den nye 
drikkevandsvejledning klar, og en af de nye regler for vandprøver er, at der skal tages vandprøve ved 
forbrugerens taphane. Hvordan skal disse håndteres, hvis vandkvaliteten viser sig ikke at være i orden? Der 
foreslås, at der foretages to vandprøver – én hos forbrugeren og en ”flush-prøve” ved indgangen til 



ejendommen, altså ved stophanen i skel! Den ekstra udgift skal så pålignes forbrugerne! Hvis det viser sigm 
at vandkvaliteten er OK ved ”flush-prøven” skal vandværket orientere kommunen, som så skal tage affære. 

Den nye LER lov er så småt ved at blive indarbejdet. Det nye digitale LER-register blev lanceret i løbet af 
sommeren 2018 og senest med udgangen af 2022, skal alle vandledninger med GPS angivelse være 
registreret i det nye register. Vi arbejder sammen med Galten Elværk, der pt. fører vores LER-registreringer, 
så vi må se, hvad det medfører af yderligere arbejde og omkostninger i de kommende år. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. 

Bent Skovsende 


