
 1

 Bestyrelsens beretning Thorning Vandværk I/S marts 2014 
 
 
Vandværket har tilslutning til 631 husstande og erhvervsvirksomheder. Der er ikke kommet nye 
interessenter til i 2013.   
 
Vandforbrug i 2013 91.397 kbm., i 2012 var det på 94.937 kbm. Et fald i forbruget på 3.540 kbm.  
Der blev solgt 80.429 kbm. Vandspildet er på 12 %. De sidste 2 tal er beregnet af Deloitte på 
bestilling af Energi Midt. 
 
Vandkvaliteten er stabilt god. Det gælder alle de parametre, der bliver målt på.  Vi har deltaget i 
FVD´s årlige generalforsamling. Ingvar har gennemført kursus i vandværksdrift og bestået 
tilhørende eksamen. Tillykke med det og tak for indsatsen til fordel for vandværket. Ingvar er også 
godt i gang med udviklingen af et kvalitetssikringssystem, der vil give et godt overblik over 
Vandværkets status og løbende vedligeholdelse og samtidigt sikre, at vi overholder de 
lovgivningskrav, der skal opfyldes herom inden årets slutning. 
 
De seneste vandanalyser kan findes på vandværkets hjemmeside www.thorningvand.dk. 
 
Ledningsarbejder: Vi har nu fået skiftet alle hovedventilerne. Efterfølgende er der foretaget 
sektionsvis aflukning af ventilerne med henblik på at bestemme i hvilket område, der foregår 
vandspild. Indsatsen resulterede i, at vi ikke mener, der er væsentlige utætheder på vores 
ledningsnet. Ingvar har siden bekræftet et natligt forbrug på ned til 2kbm.  Dette sat i relation til den 
målte spildprocent får os til at konkludere, at vi må have nogle målerunøjagtigheder. Hvis 
unøjagtighederne ligger hos vores forbrugere, er de blevet afkrævet for lidt i bidrag til vandværket. 
 Målerlevetiden er nu nedsat til 6 år. Det medfører, at vi skal have skiftet vores målere i år. Vi er 
ikke spor i tvivl om, at vi skal få sat elektroniske fjernaflæsbare målere op, selv om de er væsentligt 
dyrere end de nuværende. Især i år har vi haft store problemer med at få forbrugerne til at aflæse 
deres målere til tiden. Vi har afleveret varselsbreve til 4 forbrugere med efterfølgende lukning for 
vandtilførslen. I forbindelse med udskiftning til de elektroniske målere, foreslår bestyrelsen at 
afkræve forbrugerne en målerleje på kr. 150 pr. år. Det beløb kan dække Vandværkets udgifter til 
målere i afskrivningsperioden. 
 
Vi har ikke tilsluttet nye forbrugere i år. Kommunen har uddelt et påbud om tilslutning til 
Vandværket og vil bevilge et lån hertil. Vandværket vil få betaling for tilslutningen fra Kommunen. 
 
I år har der været møde med de lokale vandværker i Sjørslev. Der er endnu intet konkret om 
nødforsyninger og om udvidet samarbejde vandværkerne imellem. 
 
Silkeborg Kommune har undersøgt, hvilke risici for vandforurening der er i vores boringsnære 
områder. Bortset fra pesticidforurening fra private grundejere, 2 nedgravede olietanke og et 
gammelt cementkloakrør i vejen (Højgaardsvej), er der ikke andre bemærkninger. Kommunens 
indstilling er, at grundejerne skal have påbud om ikke at bruge sprøjtegifte. Vandværket menes ikke 
at skulle betale erstatning herfor, da grundejerne ikke lider tab på grund af den begrænsning, der 
lægges på deres råderet. Kloakrøret er Forsyningens ansvarsområde og olietankproblemet vil 
Kommunen søge at løse ved dialog med ejeren. 
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Bestyrelsen har besluttet, at der skal foretages en vurdering af behovet for tilbageløbssikring hos 
vore erhvervskunder. Frederiks Smede & VVS skal stå for vurderingen og montagen af evt. 
påkrævede tilbageløbssystemer. Omkostningerne til etablering af tilbagestrømningssikring påhviler 
forbrugeren. 
 
Forbrugerne bliver også i år forskånet for en stigning i vandprisen. Den ligger fortsat på 3,50 kr. 
Afgiften på ledningsført vand er 6,13 kr. 
 
På grund af skærpede hygiejnekrav må der fremover ikke gives adgang for uvedkommende til vores 
åbne filtre, ligesom der skal benyttes skoovertræk ved besøg på vandværket. 
 
Vi får løbende opdateret vores ledningskort. Et nyt sæt kort er udleveret til bestyrelsen på CD 
ROM. 
 
Sidste nyt: Silkeborg Forsyning vil opkræve vandafledningsbidrag for vores returskyllevand. Oven i 
købet med tilbagevirkende kraft for de sidste 3 år. Bidraget for de sidste tre år andrager ca. 375.000 
kr. Det kan ikke være rigtigt. Vi prøver at begrænse skaden til fremtidigt afledningsbidrag og 
forsøger at forhandle os til en reduceret kbm pris. Iflg. Vandrådet er chancerne for at slippe for 
bidraget eller en reduceret pris små. Som konsekvens af Forsyningens krav, har vi forhøjet 
forbrugernes kbm. pris med 1,50 kr. 
Vi har hidtil beregnet skyllevandsmængden ud fra oppumpet og udpumpet vandmængde. Fremover 
skal forbruget måles. 
 
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 
 
     


