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Året 2017 har heldigvis ikke budt på større reparationer af hverken vandværk eller ledningsnet. 

Vi kommer ud af 2017 med en acceptabelt overdækning på godt DKK 164.000 efter afskrivninger, hvilket er 
acceptabelt. Forklaringen på overdækningen er de reguleringer, vi foretog i fast afgift sidste år, så vi nu kan 
få afviklet vores kassekredit. Vi skal dog fortsat ”investere” i nye vandure, da vi skal påbegynde en ny 
udskiftningsrunde i 2019. 

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

Udstykningen af nye grunde ved Stjærvej – vest for Granatvænget – kom ikke i gang i 2017, da der skulle 
laves en ny lokalplan for området. Denne er nu undervejs i ”systemet” og bliver forhåbentlig 
færdigbehandlet i 2018, så vi kan få nogle nye grunde og dermed tilslutningsafgifter, som vil kunne styrke 
vores likviditet. 

I august måned 2017 blev der fundet spor af desphenyl-chloridazon i en række vandboringer rundt om i 
landet. Ved den ordinære kontrol af vandet i Stjær i september 2017 valgte vi at teste for rester af dette, 
selvom det endnu ikke var blevet påbudt -  det blev det først den 27. oktober 2017. Vi havde heldigvis ingen 
rester fra det pågældende ukrudtsmiddel i vores boringer. 

Vi kan påregne i fremtiden, at der nok vil komme flere af den slags fund af rester fra pesticider, da 
målemetoderne bliver bedre og bedre, men vi mener, at vi i Stjær vandværk er rustet til disse eventuelle 
nye måleområder. 

Den nye Persondatalov, der træder i kraft den 25. maj 2018, som følge af et EU-direktiv har medført et 
betydeligt arbejde i bestyrelsen, men med Danske Vandværkers skabelon samling, har vi kunnet 
gennemføre arbejdet relativt problemfrit, således at vi til mej opfylder kravene i Persondatadirektivet – 
uden de helt store omkostninger, som vi havde frygtet, hvis vi skulle have haft ekstern hjælp til arbejdet. 

Enkelte forbrugere har spurgt til de nye regler om Ansvarsfordelingen mellem Vandværk og den enkelte 
forbruger, hvor vandværket har ansvar for forsynings- og stikledninger til skel, hvorefter den enkelte 
forbruger har ansvaret for ledningsføringen – dog er vandmåleren altid vandværkets ejendom. Jeg mener, 
at stophanen – uanset placering – er vandværkets ansvar. 

Kan vi så forvente ro på vandområdet i 2018? Det korte svar er Nej! I løbet af sommeren forventes den nye 
drikkevandsvejledning klar, og en af de nye regler for vandprøver er, at der skal tages vandprøve ved 
forbrugerens taphane. Hvordan skal disse håndteres, hvis vandkvaliteten viser sig ikke at være i orden? Der 
foreslås, at der foretages to vandprøver – én hos forbrugeren og en ”flush-prøve” ved indgangen til 
ejendommen, altså ved stophanen i skel! Den ekstra udgift skal så pålignes forbrugerne! Hvis det viser sigm 
at vandkvaliteten er OK ved ”flush-prøven” skal vandværket orientere kommunen, som så skal tage affære. 

Der er vedtaget en ny lov om Ledningsregistrering (LER-loven), hvor værket ikke længere skal stå for 
udlevering af oplysninger omkring vandledninger. Det nye digitale LER-register bliver lanceret i løbet af 



sommeren 2018 og senest med udgangen af 2022, skal alle vandledninger med GPS angivelse være 
registreret i det nye register. Vi arbejder sammen med Galten Elværk, der pt. fører vores LER-registreringer, 
så vi må se, hvad det medfører af yderligere arbejde og omkostninger i de kommende år. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. 
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