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Året 2016 har desværre budt på en række store reparationer af det fysiske vandværk i løbet af året, ligesom 
vi har haft et par reparationer af ledningsnettet, bl.a. på Kollens Møllevej, som har kostet en del penge. 

Disse udgifter vil fremgå af regnskabet, der bliver gennemgået herefter. Vi har afsluttet udskiftningen af 
samtlige vandure i Stjær og kan derfor se frem til et par år uden udskiftning af vandure. Udskiftningerne har 
medført, at vandspildet nu igen er under 10%, så vi slipper for strafafgift. Vi har haft et par tilfælde, hvor 
borgere mente, at de nye vandure har vist fejl, hvorfor vi har haft et vandur til afprøvning på et autoriseret 
prøveværksted på Fyn. Resultatet viste, at vanduret var fuldstændig i orden. Bestyrelsen har diskuteret 
henvendelserne, og jeg har haft kontakt til Danske Vandværker, der udtaler, at hvis et vandur ”består” 
testen på afprøvningslaboratoriet, er det forbrugeren, der skal bevise/sandsynliggøre, at der IKKE har været 
vandspild på ejendommen. 

Vi kommer ud af 2016 med en betydeligt underdækning på godt DKK 215.000 efter afskrivninger, hvilket er 
uacceptabelt. Med til forklaringen på underdækningen hører også, at den udpumpede mængde vand igen i 
2016 faldt i forhold til 2015, hvilket betyder, at indtægterne (på trods af flere forbrugere i vores 
forsyningsområde) falder medens udgifterne stiger. 

Etableringen af Vandforsyningsområde Skanderborg Nord er gennemført, og arbejdet med at udbygge 
forsyningssikkerheden er påbegyndt. 

Den nye Persondatalov, der træder i kraft i 2018, som følge af et EU-direktiv betyder, at vi i 2017 skal 
etablere og dokumentere de forholdsregler, vi internt og hos eksterne leverandører, etablerer for at sikre 
personfølsomme data. Der skal etableres Handlingsplaner for sikringen af både interne og eksterne data, 
ligesom der skal foretages dokumentation af disse tiltag. 

Vi kan derfor påregne, at der i 2017 vil komme yderligere tiltag fra offentlige myndigheder, der vil belaste 
økonomien i Stjær Vandværk yderligere, samtidig med, at vi fortsat må påregne at vandforbruget vil være 
faldende. 

Det er derfor bydende nødvendigt, at vi diskuterer den fremtidige afregningsform – pris og struktur – så 
vandværkets økonomi kommer på fode igen. 

Må jeg her til slut takke Bo Vægter for hans mangeårige arbejde i bestyrelsen for Stjær Vandværk, hans 
hjælp har været uvurderlig, og hans viden og indsigt vil blive savnet. Bo er desværre flyttet fra Stjær, og kan 
derfor ikke være medlem af bestyrelsen mere. 
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