
 

Beretning 2016 

Året 2016 har budt på en del udfordringer. Det kan blandt andet nævnes at der har været service, 

reparationer og vedligeholdelser både på vandværker og ledning nettet. I marts blev der lavet service på 

udpumpningsmålere, i april var der service på vandværket, ved service på vandværket sidst i september 

blev det konstateret at stige røret i boring 2 var gennemtæret med det til følge manglende op pumpnings 

mængde og fare for at tabe pumpen ned i boringen og dermed sandsynlig hed for at ødelægge boringen. 

Det blev ved samme lejlighed konstateret at filtermaterialet i for filterne var vokset og dermed trængte til 

udskiftning, det er så 2 gang i vandværkets historie. De 2 ting havde vi ikke lige set komme, det forklare så 

at vores budget ikke kunne holde. 

Da det er noget kompliceret at få pumpen op af boringen pga. terrænet omkring boringerne hælder meget 

er det ikke muligt at bruge et almindelig tre ben, men en lastbil med en temmelig stor kran, det i sig selv er 

en temmelig dyr løsning. Når kranen var til stede valgte vi at få den anden boring efterset ved samme 

lejlighed. Vi valgte at skifte stigerørene i begge boringer til rustfri stålrør samt 2 nye pumper de havde 

siddet siden 2000, man siger de normalt har en levetid på 10 år. Ved samme lejlighed blev filtermaterialet 

skiftet på begge for filtre. Det gamle filtermateriale blev fjernet af en slamsugerbil der kun bliver brugt til 

vandværker. Filtermaterialet blev afleveret hos Kingo Karlsen i Silkeborg de er godkendt til at modtag den 

type affald. Efter rengøring af beholderne og udskiftning af dysserne i bunden af beholderen var man klar til 

at påfylde det nye filtermateriale. Dette blev leveret i en steril tankvogn og blæst ind i filterne. 

Filtermaterialet er dampet for ikke at inde holde bakterier. Reparationen og filterskift løb op i ca. 160.000. 

Efterfølgende havde vi en del problemer med kim tal der lå for høje, men i løbet af 1 til 2 måneder var 

tallene nede under de højest tilladte værdier. Men det kom ikke som nogen overraskelse at kim tallene ville 

stige vi havde jo været inde og pille ved det allarmest følsomme steder. 

 Der er tilsluttet en ny forbruger i årets løb, og der er frakoblet 1, der er pr. 31/12 2016 tilsluttet 235 

forbrugere plus Levring og Dalsgaard i alt ca. 370 der forsynes med vand fra Nørskovlund Vandværk. 

Der har været afholdt 2 bestyrelsesmøder i årets løb, derudover har bestyrelsen deltaget i nogle møder 

mm.  med kommunen, vandråd og vandværksforeningen. Man kan måske undre sig over at vi ikke holder 

flere bestyrelsesmøder end vi gør, grunden er at vi for det meste kommunikere på mail, da det mange 

gange er her og nu der skal træffes en beslutning. 

Der er udpumpet 69.631 m3. mod 68.123 m3. i 2015 det er en lille stigning på 1508 m3. vandværket 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 10.000 m3. pr. år. 

Af de 69.631 m3. er der solgt 15.200 m3. til Levring vandværk og 1131 m3. til Dalsgaard vandværk, det vil 

sige at vi selv har brugt 53.300 m3. 

 Døgnforbruget svinger en del alt efter vejret, største døgnforbrug blev målt d. 5/6 til 306 m3. mindste 

forbrug blev målt d. 23/1 til 165 m3. gennemsnitsforbruget pr. døgn ligger på ca. 188 m3.  

Der har ikke været ledningsbrud, vi har haft et lednings tap på ca. 0,1 % og det er inkl. Brandslukning. Der er 

udskiftet et par stophaner i årets løb, vi skal nok til at regne med at der vil komme nogle defekte stophaner 

i fremtiden, men de jo også snart 30 år gamle.  Der er brugt 42.663 kWh. mod 43.908 kWh. 2015 det et fald 



    
 

på 1.245 kWh trods større udpumpet vandmængde, det lavere strømforbrug hænger sammen med 

energioptimering med de nye pumpestyrringer. 

Vandanalyserne har været meget fine næsten hele året. På nær her sidst på året, da vi havde problemer 

med kim der skyldtes renoveringen af boringer og filtre. 

Vi er lovmæssigt blevet pålagt at ændre vores regnskabs praksis. Uanset vandværks størrelse skal vi følge 

årsregnskabsloven.  Ændringen består i grove træk i før kunne et årsregnskab være på et par stykker A4 

papir, men nu skal det penselses ud på 14-15 ark papir og ydermere er der kommen en hel del tekst. Man 

kan så spørge om regnskabet bliver bedre af den grund tallene er jo de samme? 

 På det økonomiske område er budgetteret skredet en del pga. større reparationer end forventet, men det 

kan nævnes, at på sidste års generalforsamling var forsikringssagen ikke gjort endelig op vi vidste ikke på 

daværende tidspunkt, hvor meget forsikringen ville dække, forsikringen dækkede det hele, det eneste der 

kostede os noget var en selvrisiko på 5000. kr. men alt det vil kassereren komme ind på senere.  

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

her er tale om indeks for ledningsarbejder der i år udgør 1,27 %, takststigning for forsynings og 

stikledninger. Bidrag til grundvandskortlægning er uændret 0,39 kr. Ledningsført vand uændret 5,86 kr.  

Bestyrelsen lægger op til en uændret m3. pris på 3,00 kr. i 2017. 

Vi havde planlagt og skifte vores vandmålere i 2016, men på grund af sygdom hos vores smed er 

udskiftningen først begyndt her først i januar i år, vi regner med at udskiftningen vil være færdig her i 

foråret. 

Vi har haft teknisk- hygiejnisk tilsyn fra kommunen d. 17. feb. Tilsynet foregik på denne måde at der mødte 

2 mand fra kommunen ude på vandværket. De var meget grundige alt blev efterset, hver en sten blev 

vendt, herefter fortsatte turen hjem på kontoret, hvor alt dokumentation blev gennemgået, heldigvis var 

alt i den skønneste orden. 

Kommunen er nu kommet til område nord i indsatsplanlægningen og det er vi en del af, vi vil lige efter 

sommerferien blive indbudt til møder om vores område, det vil hovedtræk dreje sig om eventuelle 

indskrænkninger for brug af gødning, sprøjtning og dyrkning samt erstatninger til landmænd, hvad det 

eventuelt ender ud i ved vi ikke, men det kan komme til at koste os penge at beskytte vores 

indvindingsopland. 

Ifølge vandforsyningsloven må vi ikke have overskud, et vandværk skal helst ende i nul. Vi må ikke samle 

penge sammen bare fordi de er rare at have, der skal være nogle helt bestemte ting man sætter penge af 

til. I vores tilfælde ligger vi penge til side til eventuelle erstatninger og en nødforbindelse til Kjellerup samt 

bedre beskyttelse af EDB cybersikkerhed. 

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

årets løb. 

 Pbv. Jørgen Jensen. 


