Beretning til VANDVÆRKETS ordinære generalforsamling
onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30
i "GEV Huset” på Tårnvej 24 (i kantinen).
Velkommen til Grindsted Vandværks ordinære generalforsamling 2019, som vi – i lighed
med sidste år - har valgt at afholde her i GEV huset. Det fungerede rigtig fint sidste år, og
det giver jo også muligheden for at besøge vore produktionsanlæg. Jeg håber, at de, der var
med på rundvisningen på Vandværk 2 og 3 og vores rentvandsbeholder, hvorfra vandet
udpumpes til forbrugerne ved brug af store regulerbare pumper, havde en god oplevelse
med lidt bedre tid end sidste år, her forud for generalforsamlingen. Vi have jo en lignende
rundtur som en del af sidste års generalforsamling. Her efterlyste flere lidt bedre tid, så derfor valgte vi at gentage rundvisningen, men forud for selve generalforsamlingen, således
kun de med interesse for rundvisningen kunne møde en time før selve generalforsamlingen.
Alle øvrige kunne så blot møde op til selve generalforsamlingen.
Årets regnskabsmæssige resultat blev et pænt overskud på godt 1 mio. kroner (eller helt
nøjagtigt 1.071.162 kroner). Det er jo et væsentlig bedre resultat end resultatet året før på
minus 13.994 kroner. Der er flere årsager til den store forskel fra 2017 til 2018. Det vil direktøren komme nærmere ind på under næste punkt på dagsordenen. Her vil jeg blot nævne et
par årsager. Det der tæller til den positive side er et ikke uvæsentligt mersalg af vand i månederne maj, juni og juli. Her solgte vi ca. 20% mere end i årets øvrige måneder. Det må jo
nok skyldes den meget lange og varme sommer, som I sikkert husker. Vi går ud fra, at der
var lukket noget mere op for havevandingen i disse 3 måneder. Det er dog færre udgifter til
vedligeholdelse af anlæg og prisstigningen der udgør den væsentligste årsag til det forbedrede resultat. Det der tæller den forkerte vej er et ledningstab på 11,4% mod 9,7% i 2017.
Når ledningstabet er under 10%, skal der ikke betales ”strafafgift”, så det er meget væsentligt ikke at overskride denne grænse. Havde vi været under de 10% i 2018, ville årets resultat have været ca. 116 t.kr. bedre. Vi arbejder fortsat på at nedbringe ledningstabet, således
vi kan komme ned på tidligere tiders ca. 7-8%. Det har vi bl.a. gjort ved at anlægge den store ringforbindelse omkring Grindsted By, således vi kan opdele vandforsyningen i fire sektioner. I 2018 udførte vi etape 3 og 4 af ringforbindelsen. Her i 2019 vil vi så udskifte ca. 550
målere til fjernaflæste målere i ”det åbne land”. De fjernaflæste målere beløber sig til en investering på ca. 1,8 mio. kroner. I 2020 bliver de sidste 5 målerbrønde til sektioneringen så
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monteret. Når disse tiltag er gennemført, vil vi have 4 lukkede forsyningssystemer og fjernaflæste målere hos alle forbrugere. Dermed får vi en meget mere præcis måling af vandsalget, som p.t. er meget afhængig af valide selvindberetninger af forbruget hos de ca. 550
forbrugere uden fjernaflæste målere. Sektioneringen af vandforsyningen er især meget vigtig, såfremt der skulle opstå en forurening, idet vi så kan indkapsle den til en enkelt sektion.
Ligeså vil vi hurtigere kunne finde en eventuel lækage, da vi ved hvor meget vand vi pumper
ud til den enkelte sektion, og hvor meget forbrugerne tapper. Når vi således kan henføre et
større tab til en enkelt sektion, forventes det, at vi hurtigere kan spore og udbedre lækager.
Dermed forventer vi også, at ledningstabet fremover kommer under 10% (og gerne ned på
de førnævnte 7-8%).

Prisstigning i 2019.
Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling, gennemførte vi en større prisstigning i
forbindelse med vedtagelsen af 2018 budgettet. Vi har også justeret prisen op i forbindelse
med vedtagelsen af 2019 budgettet, men dog i en meget mere moderat grad. Stigningen er
bl.a. med til at gøre det muligt at opsætte fjernaflæste vandmålere hos samtlige forbrugere.
Det vedtagne budget for 2019 medførte en stigning her pr. 1. januar 2019 på kr. 0,50 +
moms pr. tappet m3 vand. Det betyder at prisen stiger fra kr. 4,38 til kr. 5,00 (incl. moms) pr.
tappet m3 vand. Hvad betyder det så for en standard familie på 2 voksne og 2 børn? De vil
statistisk have et forbrug på 130 m3 årligt, og dermed vil merudgiften til det rene drikkevand
blive kr. 80,60 i 2019 i forhold til udgiften i 2018. Vores pris vil fortsat være pænt i den lave
ende i forhold til kollegavandværkerne i Billund Kommune. Her vil jeg godt vise en oversigt
over prisudviklingen de seneste 4 år, samt hvorledes prisen er sammensat.
Vi fokuserer fortsat på vores rolle, som en meget miljøbevidst virksomhed, der har én primær opgave, nemlig at sørge for velsmagende drikkevand af høj kvalitet i jeres vandhaner –
og vel at mærke til den lavest mulige pris. Tidligere fik vi hvert år udmeldt et såkaldt prisloft,
som vi skulle holde os under. Fra og med 2017 har vi ikke længere et prisloft, men i stedet
en indtægtsramme. Indtægtsrammen for 2018 udgjorde 15.363 t.kroner. Da vi rent faktisk
opkrævede 15.536 t.kr., har vi således en overdækning, som vi skal have udlignet. Tidligere
år har vi opkrævet betydeligt mindre end det vi kunne. Overdækningen i 2018 svarer til ca.
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15 øre pr. m3.

Åbning af kildefelt 3.
På sidste års generalforsamling oplyste jeg, at den planlagte åbning af kildefelt 3 for offentligheden tilbage i sept. 2017 var blevet aflyst på grund af masser af regn i løbet af sommeren og efteråret. Åbningen var simpelthen umulig, da hele området var bundløst. I stedet
kunne jeg så udmelde lørdag den 16. juni 2018 som NY dato for åbning af offentlig adgang
til kildefelt 3. Da vi nærmede os den nye dato, blev vi mere og mere bekymret for det modsatte problem, nemlig brandfare på grund af den lange periode med tørvejr og høj solskin
fra morgen til aften. Heldigvis fik vi lidt regn lige op til indvielsen, så alle kunne ånde lettet op.
Dagen startede kl. 10.30, fra Tårnvej 24, med et orienteringsløb pr. gåben eller på cykel de
ca. 4 km. ud ad ”den skæve bane” til kildefeltet. Ved opstarten fik alle udleveret en tipskupon
med 16 spørgsmål, som kunne udfyldes ved en række poster på vej ud til kildefeltet. I alt ca.
100 personer deltog i åbning og navngivning af kildefeltet. Alle hyggede sig med øl, vand
og pølser/hotdogs. Forud for åbningen af kildefeltet havde vi udskrevet en navnekonkurrence, som blev vundet af Aase Karstensen. Hun havde foreslået det bedste af de indkomne
forslag til et navn, nemlig ”Grindstedkilden”. Det udløste et halvt års gratis internet fra Altibox. Bestyrelsen valgte dog et andet navn til kildefeltet, idet det ligger i ”Stenbæk Plantage”. Kildefeltet blev derfor navngivet ”Stenbækkilden”. Desuden blev der udtrukket en del
mindre præmier til dem, der havde flest rigtige besvarelser på den tipskupon, som blev udfyldt på vejen ud til kildefeltet. Vi måtte i øvrigt fremrykke tidspunktet for den officielle indvielse af kildefeltet med en lille time, da det så meget ud til regn. Det var vist en meget god beslutning, da vi ellers havde kunnet se frem til et stort mandefald. Vi fik nemlig, som én af de
få dage sidste sommer masser af regn fra ca. kl. 13.00. Vi var en del der kom gennemblødte
tilbage til Grindsted. Inden regnen kom, havde vi derimod et godt arrangement, hvor de
fremmødte hyggede sig rundt ved de permanent opstillede bord-/bænkesæt i solide materialer. Jeg vil godt opfordre jer til at tage en cykel- eller vandretur ud til kildefeltet, og gerne
medbringende en madkurv og væske.
Om kildefeltet kan jeg i øvrigt oplyse, at vi har etableret en gang- og cykelsti rundt i kildefeltet. Vi ejer selv jorden i kildefeltet, og har plantet skov på store dele af arealet. Træerne bliver selvfølgelig hverken gødet eller sprøjtet. Skovplantningen i dette kildefelt og i ”kildefelt
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2”gør, at træerne optager mere CO2 end vi selv udleder i forbindelse vandproduktionen. Så
isoleret set har Grindsted Vandværk overskud på CO2 regnskabet. For at være CO2 neutral
”fra vugge til grav”, skal vi dog også have leverandørerne til at levere bæredygtige produkter. Vi finder dog, at vi er godt på vej med den grønne omstilling. På det seneste bestyrelsesseminar her i begyndelsen af marts måned, drøftede vi bl.a. ”FN´s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling”. Umiddelbart er vi med til at opfylde følgende af de 17 verdensmål:
verdensmål nr. 6

rent vand og sanitet

verdensmål nr. 7

adgang til bæredygtig energi (grøn el
fra vindkraft)

verdensmål nr. 8

anstændige job og økonomisk vækst

verdensmål nr. 12

ansvarligt forbrug og produktion

verdensmål nr. 13

klimaindsats – handle hurtigt for at
bekæmpe klimaforandringer (overskud på CO2 regnskabet)

Forurening af undergrunden i Grindsted.
Så vil jeg godt komme lidt ind på Grindsted forureningen. Gennem hele 2018 og her i 2019
har der været rigtig meget fokus på forureningen af undergrunden. Det er lidt som om, at jo
nærmere vi kommer på folketingsvalget, jo større bliver interessen fra flere af ministrene og
partilederne. Vi kan så blot håbe, at interessen forbliver lige så stor, når valget er overstået. I
øjeblikket lyder det næsten som om, at alt kan lade sig gøre – især når regionerne nedlægges, og opgaverne med oprensning af forureningsområder overføres til STATEN. Jeg ved
ikke, om der historisk er belæg for at tro på det. Uanset hvad der sker, må vi håbe, at den
store viden Regionen har om forureningerne i Grindsted ikke går tabt i forbindelse med en
eventuel nedlæggelse af regionerne. Mange husker nok eksempler på, hvad der gik tabt i
forbindelse med amternes nedlæggelse, og opgavernes fordeling til kommuner og Region.
For et år siden startede Region Syddanmark og Billund Kommune et større informationsprogram op om kendt viden om forureningen af Banegravsdepotet, forureningen af Grindsted Å ved det gamle rensningsanlæg og forureningen af Engsøen. Det er blevet fulgt op af
andre INFO møder i årets løb, ligesom regionen har igangsat en analyse af, om der kan
måles forurenings relaterede sygdomme hos Grindsted borgerne. Resultatet af denne ana-
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lyse foreligger endnu ikke (er vist blevet noget forsinket grundet problemer med dataudveksling i forhold til persondatalovens regler).
På det seneste har Region Syddanmark meldt ud, at man håber – omkring sommerferien at være klar til kunne beslutte, hvorvidt der skal etableres et midlertidigt oprensningsanlæg
til opsamling af bl.a. Vinylklorid ved Grindsted Å (i nærheden af det gamle rensningsanlæg
for enden af Kærvej). Et sådant anlæg forventes allerede at kunne være i drift ved årets udgang. Såfremt det kommer til at fungere, er planen, at der så senere vil blive etableret en
permanent afværgeindsats, som så nok skal behandle store vandmængder i flere årtier
fremover.
Som bekendt sker vores indvinding af vand i en helt anden retning væk fra forureningen. Vi
har med tilfredshed konstateret, at de fleste borgere godt ved, at vores drikkevandsindvinding ikke på nogen måde er truet af forureningen under Grindsted. Borgernes bekymring
går mere på, om forureningen har indvirkning på folkesundheden og om der er specielt
mange forekomster af bestemte sygdomme som følge af udsivninger og afdampninger. Det
får vi måske et svar på, når Region Syddanmark modtager den føromtalte analyse fra forskerne.
Fusion af Grindsted Vandværk og Grindsted EL- og Varmeværk.
På sidste års generalforsamling oplyste vi, at bestyrelsen arbejdede med undersøgelse af
muligheden for en fusion med Grindsted El- og Varmeværk. Vi har haft koblet vores revisor
og et advokatfirma på opgaven med at undersøge de økonomiske og skattemæssige konsekvenser af en sådan fusion, herunder opgaven med at indhente et bindende svar fra
SKAT om konsekvenserne ved af fusionere GV og GEV. På grund af en landsdækkende
retssag mellem SKAT og vandselskaberne om ”skattebetalingen” kunne vi ikke få et bindende svar fra SKAT på alle stillede spørgsmål. Nu er denne skattesag imidlertid afgjort til
vandselskabernes fordel. Den 8. november 2018 slog 7 højesteretsdommere fast, at Skatteministeriet har forsømt at udmønte de politiske, skattemæssige intentioner i vandsektorloven. Det var nemlig aldrig meningen, at danskerne skulle betale ekstra skat på vand. Heldigvis fik DANVA fuldt og helt medhold i Højesteret med en 7-0 afgørelse. Konsekvensen af
dommen er, at vandselskaberne bliver værdisat på en måde, så de undgår en stor skattebetaling, og danskerne dermed undgår ekstra skattebetaling over vandtaksten. Skatteministe-
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riet blev pålagt at betale sagens omkostninger på 4.010.000 kroner. Inden vi kan komme
videre afventer vi, at Skatteministeriet udsender et cirkulære om, hvorledes indgangsværdierne tilbage i 2010 skal opgøres. Oprindeligt havde Skatteministeriet den opfattelse, at
vandselskaberne ikke havde nogen værdi, da vi er underlagt reglerne for ”hvile i sig selv”.
Det betyder, at der ikke kan trækkes midler ud af selskaberne. Det fik SKAT til at sige, at
værdien var nærmest NUL for en evt. investor. Noget tyder nu på, at vore indgangsværdier
vil blive i omegnen af 180 mio. kroner (med en skatteprocent på 22 svarer det til en skattemæssig værdi på ca. 40 mio. kroner). Ved en fusion mellem GV og GEV vil vi indtræde i
sambeskatningskredsen med de øvrige selskaber i koncernen. Af synergieffekter ved en
fusion kan bl.a. nævnes mindre besparelser til revision, generalforsamling, bestyrelse og i
den daglige ADM. Det optimale vil være en fusion pr. en 1. januar, hvorfor vi i øjeblikket arbejder vi ud fra et ønske om, at kunne gennemføre en fusion pr. 1. januar 2020. Under et
senere punkt på aftenens generalforsamling vil vi komme nærmere ind på en køreplan for
afstemninger omkring en fusion.
Samarbejdet med kommunens øvrige vandværker.
I det forløbne år har der været afholdt et enkelt møde i det såkaldte ”Vandråd”. Mødet blev
afholdt onsdag den 30. januar i år. Alle kommunens vandværker var repræsenteret på mødet, ligesom der deltog 2 pers. fra Billund Kommune. Det er positivt, at alle vandværker slutter op om vandrådsmødet, hvor en vigtig del er erfaringsudveksling og den direkte kontakt
med Billund Kommunes ansatte på tilsynsområdet. På mødet året før havde vi en drøftelse
af, hvorvidt Vandrådet skulle etablere en ordning, hvor vandværkerne ville finansiere og stå
for sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer. Der var der ikke den store lyst til fra
vandværkernes side, men det blev besluttet at forsøge at få et overblik over, hvor mange
boringer det drejede sig om til mødet i år. Kommunen havde et kort med over boringer dybere end 50 meter, men mere vigtigt oplysningen om, at der nu var truffet en politisk beslutning
om, at ubenyttede dybe boringer skal sløjfes efter en risikovurdering, og at det er grundejer/boringsejer, der skal afholde udgiften til en sløjfning. Dermed er det ikke længere et
emne for vandrådets medlemmer.

Vi kunne jo oplyse de øvrige vandværker om, at vi nu får opsat fjernaflæste målere hos alle
forbrugere. Et af de andre store vandværker havde besluttet, at udskyde opsætning af fjernaflæste målere og i stedet udskifte en stor del af målerbestanden til såkaldte vingehjulsmå-
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lere. Det undrede vi os noget over, da det må forventes, at fjernaflæste målere vil komme
som et lovkrav inden for en overskuelig fremtid. Desuden vil man jo ikke løbende få vigtige
data til den daglige styring af vandforsyningen. Vi kunne også oplyse de øvrige vandværker
om, at vi er ved at opstille en såkaldt ”vandkiosk” eller ”vandtankanlæg” på Heimdalsvej,
således slamsugere og andre her kan tanke vand. Vi kunne også oplyse, at vi vil arbejde på
at få nedlagt en del af brandstanderne i byen.

STATISTIK.
Nedbørsmængden i 2018 var en del mindre end i 2017 nemlig 804 mm. mod 1.091 mm. i
2017. Nedbøren i 2018 lå i øvrigt også en del under gennemsnittet. Set over perioden fra
1974 – 2018 har nedbørsmængden gennemsnitligt været på 969,7 mm. årligt. Sammenlignet med sidste år er grundvandsspejlet i kildefelt I faldet med 69 cm..
Da vi kun har udskiftet få hovedledninger i det forgangne år, er den gennemsnitlige alder på
ledningsnettet steget fra 29,6 år til 29,9 år. De ældste ledninger er fra 1950.
AFSLUTNING.
Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at rette en tak til de ansatte i driften og ADM., for
den ydede indsats i 2018, herunder en særlig tak til vores direktør, René Heiselberg Gier,
for samarbejdet med bestyrelsen i det forgangne år. Vi ser frem til at fortsætte den fælles
rejse mod den grønne omstilling.
Jeg vil også godt rette en tak til bestyrelsen for EL- & VARMEVÆRKET, for samarbejdet
omkring løsningen af fællesopgaver i det forgangne år, herunder specielt samarbejdet omkring de fælles strategiseminarer og fusionsplanen.
Endelig vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde omkring løsningen af vandværksopgaverne i årets løb.
Grindsted, den 26. marts 2019
Word/vandværksberetning.01.2019.01 /ncs
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