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 Bestyrelsens beretning - Thorning Vandværk I/S - marts 2015 
 
 
Vandværket har tilslutning til 629 husstande og erhvervsvirksomheder. Der er kommet 2 nye 
interessenter til i 2014.   
 
Vandforbrug i 2014 89.112 m³, i 2013 var det på 91.397 m³. Et fald i forbruget på 2.285 m³.  Der 
blev solgt 86.988 m³. Sidste års salg var 80.429. Vandspildet er på 2,38 % mod sidste års 12 %!  
 
Vandkvaliteten er stabilt god. Det gælder alle de parametre, der bliver målt på.  Vi har deltaget i 
FVD´s årlige generalforsamling. Ingvar har nu gennemført kursus i vandværksdrift og hygiejne og 
bestået tilhørende eksamen. Samtidigt med, at Ingvar har indført kvalitetssikring på vandværket, bør 
vi nu kunne opfylde kravene for kvalitetssikring fra Kommunen. 
 
De seneste vandanalyser kan findes på vandværkets hjemmeside www.thorningvand.dk. 
 
Taget på Vandværket er kontrolleret og repareret. 
 
Alle vandmålere er nu blevet udskiftet til elektroniske målere, som vi selv kan aflæse med de rette 
remedier. Det fungerede fuldt tilfredsstillende. Vi havde alle aflæsninger allerede godt en uge ind i 
det nye år. Fremover vil der altså ikke være problemer med fejlaflæsninger eller manglende 
aflæsninger hos forbrugerne. Frederiks Smede og VVS har ikke fundet problemer i installationerne 
hos hverken private eller erhvervskunder. Vi må konkludere, at vi er godt sikret mod 
tilbageløbsproblemer i og med, at der er installeret kontrollerbare tilbageløbssikringer i forbindelse 
med skift af vandmålere. 
 
Vandprisen ligger også i år på 5,00 kr. Den faste afgift er 800 kr. incl. målerafgift på 150 kr. 
Statsafgiften på ledningsført vand er 6,53 kr. 
Vi forhøjede vandpriserne sidste år, fordi Forsyningen meddelte os, at vi fremover skal betale afgift 
for bortledning af vores returskyllevand. Ingvar har beregnet, at vi bruger ca. 3300 kbm. årligt. Da 
filtrene ikke altid er skyllet godt igennem, skal vi nok regne med et lidt højere forbrug. Sætter vi det 
til 4000 m³., skal vi betale 100.000 kr. årligt til Forsyningen. Vi fik sidste år monteret en vandmåler 
på returskyllevandet. Fremover måler vi altså det reelle forbrug. 
Forsyningen truede os sidste år med, at vi skulle betale afgifterne med tilbagevirkende kraft for de 
sidste 3 år. Det krav har Forsyningen frafaldet efter at både FVD og Vandrådet blev inddraget i 
sagen. 
Vi har henvendt os til både vores sædvanlige brøndborerfirma Poul Christiansen og til Midtjysk 
Vandrens med henblik på at undersøge muligheden for alternativ bortledning af skyllevandet. 
Kommunen stiller meget høje krav til vandkvaliteten, inden det kan afledes via regnvandskloakken. 
Firmaerne har åbenbart svært ved at angive, hvilket restindhold af bl.a. jernforbindelser, der vil 
forekomme efter bundfældning af skyllevandet. Vi har derfor sat projektet med etablering af et 
bundfældningsbassin på vandværksgrunden i bero, idet vi ikke vil risikere at etablere et bassin til 
ca.150.000 kr., som vi så alligevel ikke vil kunne bruge. 
 
Vi har skiftet regnskabskontor fra Energi Midt til Vandværkernes EDB-service i Holsted. Gregers 
bogfører og betaler fakturaer selv. Alt andet tager regnskabskontoret sig af. 
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Bortset fra en evt. bundfældningstank til filterskyllevandet er der ikke planlagt større investeringer 
for det næste år. Lad os håbe, at skæbnen ser nådigt på vores vandværk. Jeg synes, at vi har gjort 
rigtig meget for at hjælpe skæbnen i den rigtige retning. 
 
Jeg vil sige tak til bestyrelsen for det som altid gode samarbejde og den indsats, I alle gør for vores 
fælles vandværk. En tak også til vores samarbejdspartnere, der gør deres for at sikre 
vandforsyningen, især når der kræves hurtig udrykning. Også tak til Bent Gjødvad for det flotte 
vedligehold af vandværksgrunden. 
 
Bestyrelsen 
 
     


