
 

Beretning 2021 

Året 2021 har ligeledes med andre år budt på en hel del udfordringer ren administrativt og på 

grund af korroma.  Ren driftsmæssig har der været nogle ting udover service, nogle større 

vedligeholdelser på vandværket, så som kontrol af hovedmålere, udskiftning af 

udpumpningsmanifol, termografering af eltavler, tømning af okkerslam beholder. Der har været 1 

ledningsbrud, det var til gengæld stor en lastbil kørte i grøften i Astrup og ramte brandhanen der 

knækkede nede i jorden brandhanen blev fjernet. Der er udskiftet et par stophaner. Vi har også 

haft en del udfordringer på regnskabssiden.  

Ved de 2 årlige services der er foretaget på værker 19/4 var der ikke været noget at bemærke ud 

over tilsætning af akdolit til filtrene samt udskiftning af luftudladere.  Alle vandmålere på værket 

er kalibreret den 09/2 og godkendt. Udpumpningsmanifolden blev udskiftet 31/8. Ved services d. 

18/10 var der udover de normale ting bemærkning om okkerfældningsbeholder trænger til at blive 

tømt. D. 2/11 termografering af eltavler intet at bemærke, 11/11 tømning af slambeholder det var 

en kostbar affære 

Udfordringen vedr. BNBO er at vi af kommunen er stillet i udsigt at betale et beløb ca. 60 - 65000 

kr. i erstatning til vores 2 nabolandmænd mod de ikke må anvende nogen form for pesticider i en 

radius af ca. 50 m. fra begge boringer, men det er ikke faldet på plads endnu fra myndighedernes 

side. Problemet er PT. At vi ikke kender den nøjagtige størrelse på BNBO`EN da den ikke er endelig 

godkendt af myndighederne, den kan blive større, men den kan også blive mindre, kommunen 

presser på for aftale med lodsejerne, da der helst skal være en frivillig aftale på plads inden 

udgangen af 2022. Det er jo ikke nemt at lave aftaler når man ikke kender det rigtige indhold. Der 

er flere muligheder i spil til en aftale om ikke brug af pesticider i BNBOÉN. De muligheder man kan 

vælge er: Tidsbegrænset aftale, Jordkøb, forpagtning, økologisk drift. Skovrejsning, vildtremisse. 

Ud fra den tilstand vores boringer er i pt. Kan nævnes indvindingstilladelsen er fornyet til 2048 og 

der er ingen forureninger af nogen art i form af pesticider eller andet. Derfor er det bestyrelsens 

holdning at vælge en langsigtet løsning på BNBOén ved jordkøb arealet der er tale om er ca. 1 

hektar. 

Som omtalt på sidste års generalforsamling har vi indledt et samarbejde med Kjellerup 

Fjernvarmes fælleskontor her fra 1/1 2022. Grunden til dette er vi fra Danske Vandværker og 

øvrige myndigheders side bliver opfordret til vandværkssamarbejde, i form af kontor fællesskab. 

Vores udmærkede kasserer gennem mere en 25 år har her i 21 døjet en del med helbredet, så vi 

har ment det var på tide at få en aflastning på kasser posten. Alt regnskabsføring, opkrævning hos 

forbrugerne, moms, skat mm. er lagt i hænderne på fælleskontoret ydermere kan vi tilkøbe os en 

vagtordning. 

Der er pr. 31/12 2021 tilsluttet 235 forbrugere plus Levring og Dalsgaard i alt ca. 350 forbrugere 

der forsynes med vand fra Nørskovlund Vandværk. 

Der har været afholdt et bestyrelsesmøde i årets løb, det lyder jo ikke af meget, men vi havde den 

sidste generalforsamling i november.  



    
 

Der er udpumpet 75.690 m3. mod 71.927 m3. i 2020 det er en stigning på 3773 m3. skyldes en 

varmere sommer i 20, vi har tilladelse til at oppumpe 100.000 m3. årligt. Gennemsnitsforbruget 

for parcelhuse ligger på ca. 100 m3. pr. år medens det ligger en del højere for landbrug og erhverv, 

men forbruget varierer meget inden for de enkelte erhverv fra under 1 m3. til over 12.000 m3. pr. 

år. 

Af de 75.690 m3. er der solgt 15.623 m3. til Levring vandværk og 1.364 m3. til Dalsgaard 

vandværk, det vil sige at vi selv har brugt 58.703 m3. 

 Døgnforbruget svinger en del alt efter vejret, største døgnforbrug blev målt d. 17/6 til 297 m3. 

mindste forbrug blev målt d. 2/10 til 170 m3. gennemsnitsforbruget pr. døgn ligger på ca. 206 m3. 

Vi har haft et ledningstab på ca. 0,5 % og det er inkl. Brandslukning. 

 Der er brugt 39.868 kWh. mod 37.288 kWh. 2020 det er en lille stigning på 2.580 kWh stigningen 

skyldes større udpumpet vandmængde. Vi bruger ca. 0,5 kWh. Pr. oppumpet udpumpet m3. vand. 

Vandanalyserne har været meget fine hele året, der var en lille overskridelse på coli 21/5 på 1. Der 

er udtaget 25 analyser i 21. Udgifter til vandanalyser er steget en del og bliver med at stige, 

stigningen skyldes flere pesticidanalyser man finder flere og flere der skal analyseres for det sidste 

skud på stammen er PFAS et restprodukt fra blandt andet brandslukningsskum der er her i marts i 

år kommet 2 mere derudover en ekstra prøver vi får taget ved forbrugerne. Den ekstra prøve 

bliver taget med flush for at vi kan dokumentere at vandet er i orden ved indgang til ejendom. Den 

første prøve bliver taget uden flush, som beskrevet i vejledningen. 

 På det økonomiske område er budgetteret stort set overholdt, men alt det vil kassereren komme 

ind på senere.  

Takstbladsændringer kan vi ikke helt undgå der er lagt en automatisk regulering ind vedr. 

tilslutningsafgiften her er tale om indeks for ledningsarbejder der i år udgør + 0,78 %, takststigning 

for hovedanlæg, forsynings og stikledninger. Ledningsført vand er uændret 6,37 kr. pr, m3. 

Bestyrelsen lægger op til en ændret pris på fast afgift fra 750,00 kr. til 900,00 kr. uændret 

målerafgift på 100,00kr. pr. år og en stigning på 0,50 kr. til 4,00 kr. pr. m3. i 2022. forhøjelsen 

skyldes stor stigning på el mm. 

Kommunen er sammen med vandrådet ved at lægge sidste hånd på vandsamarbejdet i hele 

Silkeborg Kommune, her bliver der tvungen medlemskab for alle vandværker, planen med 

samarbejdet er at oprette en fond til fremtidige at dækning erstatninger for beskyttelse af 

indvindingsområderne prisen for at være med i samarbejdet er ikke fastlagt endnu, men beløbet 

vil nok komme til at ligge omkring 1 kr. pr. solgte m3. 

De opgaver der venter her i løbet af året 2022 er arbejde med nødforbindelse til Kjellerup i første 

omgang og senere til Roe. 



    
 

 

Med de ord vil jeg slutte bestyrelsens beretning og takke medlemmer og bestyrelse for godt 

samarbejde i årets løb. 

 Pbv. Jørgen Jensen. 


