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   Beretning til VANDVÆRKETS ordinære generalforsamling 

 onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.30 
 på "UNGDOMSGÅRDEN". 
 
 
Velkommen til Grindsted Vandværks ordinære generalforsamling. Tirsdag den 22. marts 

havde vi ”VANDETS DAG”, men den dag var det ikke muligt at afholde generalforsamlingen 

i år. 

 

Så vil jeg gerne komme med en status over året siden sidste generalforsamling. Udover 

almindelige vedligeholdelsesopgaver har året været præget af flere store projekter. Vi har 

således fået etableret 1. etape af den planlagte ringforbindelse, afsluttet udskiftningen af en 

meget stor del af målerbestanden til fjernaflæste målere og udbudt 2. etape af ringforbindel-

sen. Pr. 1. januar 2014 overtog vi hele opkrævningen af vand og spildevand hos alle ”Billund 

Vand´s” kunder, men af praktiske grunde har vi overladt denne opgave til GEV A/S, som 

hele tiden har stået for opkrævningen. Vi fik også tilsluttet 12 nye installationer, men samti-

dig har vi dog også nedlagt 2 gamle installationer. 

 

Årets regnskabsmæssige resultat har ikke været helt tilfredsstillende, da årets underskud er 

blevet større end det vi havde budgetteret med, men der er dog en rimelig god grund til afvi-

gelsen.  

 

Midtersiderne i Midtjysk Ugeavis er igen valgt til at offentliggøre det eksterne regnskab, 

dagsordenen for den ordinære generalforsamling, takster og meget andet, herunder oplys-

ninger om en bæredygtig vandforsyning, oplysning om udviklingen i vandprisen over en år-

række, oplysning om et nyt ”klagenævn” og oplysninger om de nye muligheder, som de nye 

fjernaflæste målere giver. Igen i år har vi ladet en journalist gennemgå materialet, således 

præsentationen sker med en journalistisk vinkel. Vi føler fortsat, at det er den bedste måde, 

at formidle informationer til forbrugerne på.  

  

I kan jo i øvrigt hente rigtig mange oplysninger om os - i årets løb – ved at gå ind på vores 

hjemmeside www.grindstedvand.dk. Her vil I også kunne hente de aktuelle oplysninger om 

driftssituationen og om forbrug for hver afregningsperiode (ca. 14 dage før opgørelsen for-

http://www.grindstedvand.dk/
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falder til betaling). Snart vil der også blive adgang til en ny forbruger-WEB, hvor der kan hen-

tes mange oplysninger fra de nye fjernaflæste målere. 

 

Udover disse indledende bemærkninger vil jeg komme ind på følgende emner i årets beret-

ning (dias): 

 

 Dit lokale vandværk 

 Samarbejdet med kommunens øvrige vandværker 

 Kildefelterne  

 Elektronisk hjemtagning af målerdata 

 Ny betalingsstruktur 

 Økonomi 

 Diverse driftsforhold 

 Statistik 

 

 

Dit lokale vandværk. 

Jeg kan indlede med at oplyse, at vi har haft et godt og stabilt 2015, hvor vi har haft en lille 

stigning i den oppumpede vandmængde (dias). Bag dette tal ligger både en stigning i salget 

til de private husholdninger, men også et fald i salget til industrien og institutioner. Her vil jeg 

godt oplyse, at vi faktisk ikke arbejder for, at vore kunder skal købe mere hos os. Vi er jo et 

såkaldt A.m.b.A (Andelsselskab med begrænset Ansvar), som i modsætning til et A/S ikke 

er sat i verden for at opnå størst muligt overskud på driften, for at kunne udbetale et afkast til 

aktionærerne. Vi skal kun tjene jeres interesser og som udgangspunkt have et ”0” på bund-

linien (hvile i sig selv). Vi arbejder faktisk løbende på, at hjælpe vore kunder til at få et min-

dre vandforbrug (dias over typisk % fordeling af årsforbrug). 

 

Vi vil fortsat fokusere på vores naturlige 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. Vi har derfor fortsat stort fokus på 

DDS-programmet (Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed). Vi har et pinlig rent indemiljø på 

vore vandværker. Her fremstår alt velvedligeholdt og rent, hvor der ikke er adgang uden 

overtrækssko (dias).  
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I 2015 startede vi på at fremtidssikre vandforsyningen ved at udføre 1. etape af en ny ring-

forbindelse, hvor vi etablerer en helt ny ”ringvej” for vandet syd om Grindsted by (dias). Når 

denne ”ringvej” er færdig, vil vi opnå en større forsyningssikkerhed og en bedre sikring ved 

større ledningsbrud. Vi får nemlig mulighed for, at dele ledningsnettet op i mindre områder 

med adskilte sektioner, således vi får bedre mulighed for at opdage og lokalisere eventuelle 

ledningsbrud. Derved vil et brud medføre et mindre vandspild, og en reparation vil kunne 

ske både nemmere, hurtigere og billigere. Når den nye ringforbindelse er helt færdig, så vil 

der være nedlagt ca. 5.000 meter vandrør med en diameter på 315 mm.. Denne 1. etape, 

som blev færdiggjort i 2015, udgjorde ca. 850 af de 5.000 meter (vist med lilla farve på dias). 

Vi har også haft 2. etape på ca. 870 meter udbudt i licitation (vist med grøn farve på dias). 

Denne etape går fra vandværket ned gennem Slagterivej til Gl. Vejlevej, hvor den kobles 

sammen med 1. etape. Vi har netop besluttet at igangsætte denne 2. etape, som er kalkule-

ret til at ville koste 1.675.000 kroner (excl. moms). 

 

I 2015 udskiftede vi også en af de store pumper, der pumper vandet videre fra ”rentvandsla-

geret” og ud i ledningsnettet (dias). Vi kunne godt have kørt videre med den gamle pumpe i 

endnu nogle år, men da den nye pumpe bruger ca. 30.000 kWh mindre pr. år, så vil investe-

ringen være tjent hjem på blot fire år. Fra 2014 til 2015 er vores elforbrug pr. produceret m3 

vand i øvrigt faldet fra 0,35 kWh til 0,31 kWh. 

 

Vi passer godt på vandet, og vi udtager langt flere kontrolprøver, end loven kræver. I prøver 

i august måned kunne vi spore et højere kimtal en normalt, så det fik os straks til at udtage 

en række ekstra prøver, og fandt derved frem til, at årsagen skulle findes på Vandværk 3, 

som vi så valgte at tage ud af drift indtil vi havde fundet årsagen. Efter en del tiltag viste nye 

prøver et kimtal på NUL, hvorefter Vandværk 3 igen blev koblet på nettet (dias). 

 

Her i foråret tager vi i øvrigt et nyt elektronisk ”SRO-anlæg” i brug i samarbejde med elforsy-

ningen (SRO står for Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem). Vi begyndte allerede 

i 2014 at investere i et udbudsmateriale vedr. det nye SRO-anlæg. 

 

Udover disse projekter arbejder vi hver eneste dag på at vedligeholde vores net og vandin-

stallationer, så vandet hele tiden flyder som det skal. I 2015 udskiftede vi bl.a. 400 meter 
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hovedledning fra St. Grindsted til Jorden Rundt/Kirkestien og 42 meter på Skolestien. I den 

forbindelse har vi også udskiftet 13 stikledninger med stophaner samt 3 hovedventiler. Vi 

har udskiftet 8 defekte stophaner. Desuden havde vi 5 ledningsbrud og 3 graveskader i 

2015, hvilket berørte forbrugerne på Heimdalsvej, Egebjerg Landevej, Jorden Rundt, Lund-

hedevej, Primulavej, Vestergade, Læsøvej og Ølgodvej. 

 

 

Samarbejdet med kommunens øvrige vandværker. 

I det forløbne år har der været afholdt 2 møder i det såkaldte ”Vandråd”. Det ene møde 

skyldes dog, at det normale januar møde i 2015 blev udsat til april måned. Det andet møde 

var det ordinære møde ultimo januar her i 2016. På begge møder oplevede vi et stort frem-

møde. Møderne holdes i lokalerne på Tårnvej 24. Alle kommunens vandværker og Billund 

Kommune var repræsenteret på mødet i januar i år (de fleste med flere deltagere). På mø-

det orienterede Billund Kommune om en politisk beslutning om, at takstblade – for det nye 

år - fremover ønskes indsendt for godkendelse inden årsskiftet. Kommunens repræsentan-

ter kunne også oplyse, at man stadig ikke havde fået udarbejdet de bebudede nye vandfor-

syningsplaner og indsatsplaner. Udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er overdraget til 

en ekstern rådgiver, som man nu har lagt pres på for at få planen afsluttet. Desuden vil der 

evt. blive ansat en person til at afslutte indsatsplanerne. 

 

På mødet blev der også orienteret om, at nye lovregler – pr. 1. oktober 2015 – giver kunder 

hos almene vandforsyninger og spildevandsforsyningsselskaber mulighed for at fremsende 

klager over forsyningerne til ”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen”. Denne klagemulighed 

skal fremgå af den enkelte forsynings regulativ, så derfor skal alle have udformet et nyt re-

gulativ, som skal godkendes af Billund Kommune. Mod en mindre betaling tilbød vi de øvri-

ge vandværker at udforme et nyt regulativ i henhold til Naturstyrelsens nye vejledning (ska-

belon) og fremsende det for godkendelse af Billund Kommune. På bestyrelsesmødet den 2. 

marts i år godkendte vi det tilrettede regulativ, således det kunne ekspederes videre til Bil-

lund Kommune. Vi vil i øvrigt også oplyse om den nye klagemulighed på vores hjemmeside.   
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Kildefelterne. 

På vores bestyrelsesseminar i november og på det seneste bestyrelsesmøde drøftede vi en 

strategi for beplantningen i vore 2 kildefelter (dias over kildefelternes placering). Vi har nu 

besluttet, at de 2 kildefelters beplantning skal drives/vedligeholdes på 2 forskellige måder. 

 

Kildefelt 2 (dias) 

Kildefeltet blev beplantet tilbage i 1997. Beplantningen består af lærk, birk, fyr, rødel, og for-

skellige frugttræer. En del af disse træer er såkaldte ammetræer, som nu vil blive fjernet. 

Desuden skal der ske en udtynding af beplantningen. Når det er sket, skal den resterende 

beplantning stå urørt hen og danne vild natur. Dødt træ og ved skal blive liggende og danne 

optimale forhold for fugle, padder, insekter og svampe. Dyr, der færdes i området, skal have 

lov til at græsse til gavn for blomster, planter og sommerfugle. Tanken er, at vi - om 5 år - vil 

vurdere om området har udviklet sig som forventet. 

 

Kildefelt 3 (dias)   

Kildefelt 3 er beplantet med gran- og fyrtræer. Kildefeltet var beplantet da vi købte arealet. 

Dog tilkøbte vi senere et mindre areal omkring boring nr. 32. Dette areal blev i 2002 beplan-

tet med gran- og fyrtræer. Beplantningen i kildefeltet blev udtyndet i 2014 og i 2015 har vi 

ryddet op i beplantningen efter en del stormfald, hvilket gav noget flis til indfyring i det nye 

flisværk. Ifølge et råd fra en ekspert på området, har vi besluttet at få gennemført en yderli-

gere udtynding af beplantningen (denne udtynding skal også flises). Herefter er det planen 

at drive kildefeltet med henblik på, at de resterende træer skal anvendes til tømmer. Efter-

hånden som der så ryddes nogle områder, skal der ske genbeplantning med skov på sam-

me måde som i kildefelt 2. 

 

Vi er jo i øvrigt i den gode situation, at vi selv ejer den jord, hvor kildefelterne er placeret. Vi 

har derfor ikke det problem, at jorden omkring vore indvindingsboringer dyrkes som land-

brugsjord og dermed gødskes. Vi er derfor heller ikke i den samme situation som mange af 

vore kolleger, i forhold til den nye landbrugspakke, som øger muligheden for at gødske. 

Mange andre vandforsyninger betaler landmændene for ikke at gødske tæt på indvindings-

boringer. Desuden henter vi vandet i en dybde af ca. 110 meter, hvilket også gør, at vi ikke 

har brug for at indgå i dyre ”dyrkningsaftaler” med landbruget.     
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Elektronisk hjemtagning af målerdata. 

Helt som planlagt blev vi – i september 2015 - færdige med at udskifte de gamle vandmåle-

re med nye fjernaflæste af slagsen (dias). Vi blev således klar i god tid før årsaflæsningerne 

skulle gennemføres. Hvor årsaflæsningerne tidligere skete i begyndelsen af december må-

ned, kunne disse dermed udskydes til ultimo december måned. Efter at den sidste måler var 

installeret skulle der så gennemføres en lang række test´s af, om vi kunne hente de planlag-

te målerdata. Det viste sig at give en del udfordringer for leverandøren af systemet, men 

bl.a. ved hjælp af den såkaldte ”skraldemands metode” lykkedes det at få indsamlet alle 

målerdata til årsopgørelserne. Efterfølgende har vi så gennemført yderligere 2 månedsaf-

læsninger hos alle kunder med de nye vandmålere. Nu er vi så nede på et beskedent antal 

målere, hvor det er nødvendigt at foretage en aflæsning ved hjælp af ”skraldemands meto-

den. Vi er således ved at være klar til at udnytte de helt nye muligheder med hensyn til af-

regning, tidlig opdagelse af rørskader og hurtig indsamling af data. 

 

Her 10 år efter, at vi første gang snakkede om elektronisk hjemtagning af målerdata på en  

generalforsamling, er vi således nu ved at være ”i hus”. Nu mangler vi blot at få en forbru-

ger-WEB implementeret på vores hjemmeside. 

 

 

Ny betalingsstruktur. 

I de senere år har vi opkrævet 6 á conto rater og derudover udsendt en årsopgørelse. I for-

bindelse med at vi fik installeret de nye fjernaflæste målere, opstod der pludselig mange 

andre muligheder. Vi valgte – i fællesskab med GEV – at gå væk fra á conto opkrævninger 

hos langt de fleste kunder. I stedet valgte vi en model, hvor der udsendes endelige opgørel-

ser 8 gange årligt (dias over årshjul). Grunden til at vi ikke valgte 12 årlige opgørelser er 

den, at det faktisk koster ca. 50.000 kroner pr. opgørelse for fællesskabet. I stedet valgte vi 

så en opgørelse ved udgangen af hvert kvartal + en opgørelse i de måneder, hvor der typisk 

er et stort varmeforbrug. Det betyder, at der laves opgørelser pr. 31. januar, 28. februar, 31. 

marts, 30. april, 30. juni, 31. september, 30. november og 31. december (dias over de 8 årli-

ge opgørelser). 
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Økonomi. 

Under dette punkt vil jeg blot nævne, at vandværkets økonomiske situation fortsat er pæn 

og stabil. I løbet af året hjemtog vi et 20-årigt fastforrentet lån på 6,0 mio. kroner i Kommu-

nekredit. Lånet kunne hjemtages til en rente på 1,29% p.a., så dermed har vi sikret os lave 

renter i mange år fremover. Lånet skal bruges til delvis finansiering af den nye ringforbindel-

se og de nye fjernaflæste vandmålere.  

 

DIVERSE DRIFTSFORHOLD. 

Under overskriften "diverse driftsforhold" vil jeg godt omtale følgende: 
 

1) På vandværkerne har vi brugt ca. 623.000 kroner på vedligeholdelser og ca. 

290.000 kroner på et nyt SRO-anlæg. På boringer har vi brugt ca. 200.000 kro-

ner. På bygninger er der anvendt ca. 40.000 kroner til vedligeholdelser. Til repa-

ration af ledningsnet og stikledninger er der anvendt ca. 784.000 kroner. Endelig 

har vi investeret ca. 1.885.000 kroner i 1. etape af den ny ringforbindelse. 

 

2) Vi har i 2015 haft 8 forskellige typer af ledningsbrud, heraf var 3 graveskader. 

 

3) Vi har siden 1. januar 2014 haft en aftale med Billund Vand om at opkræve spil-

devandsafgifterne i hele Billund Kommune og desuden at opkræve vandafgifter-

ne for Billund Vand hos kunder under Billund Vandværk. Rent praktisk har det 

været GEV A/S, der har forestået disse opkrævninger. I forbindelse med en til-

pasning af kontrakten i slutningen af 2015, anmodede Billund Vand om i stedet 

at kunne indgå en direkte aftale med GEV A/S. Det valgte vi at acceptere, da det 

var mest praktisk for alle parter, og da det kun havde en minimal økonomisk 

konsekvens for os. 

 

4) Grindsted Vandværk hører ikke til blandt de største i vandbranchen, men ser 

man på effektiv drift og lave priser, så klarer vi os fint i forhold til de store selska-

ber. Jeg har medtaget en oversigt over husstandsudgiften - de seneste 6 år -, 

ved et årligt forbrug på 100 m3. Her ligger vi meget fint i forhold til gennemsnittet 
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(dias). Vi tror også, at vi fortsat vil være blandt de allerbilligste vandselskaber i 

2016 (dias over vandprisen i 2016).  

 

 

STATISTIK. 

I det forløbne år er der tilsluttet 12 nye installationer. Desuden er der frakoblet 2 installati-

oner grundet nedrivning af bygninger. Ved årets udgang var der herefter i alt tilsluttet 4.510 

installationer til vandværket, og vi havde i alt 4.583 vandmålere opsat på disse installatio-

ner. 

 

Antallet af indvindingsboringer er fortsat  8 dybe i kildefelt II, hver monteret med en fre-

kvensstyret pumpe med en max. ydelse på 90 m3/h. I Kildefelt III er der 3 dybe boringer, 

hver monteret med en frekvensstyret pumpe, der også  har en max. ydelse på 90 m3 /h. 

Disse pumper medfører meget væsentlige besparelser på EL forbruget. I kildefelt I er bo-

ring nr. 4 og nr. 9 fortsat bevaret som pejleboringer. 

 

Den oppumpede vandmænge blev 1.296.718 m3. Den udpumpede vandmængde udgjorde 

1.169.600 m3. Af den oppumpede vandmængde er der medgået 221.011 m3 til tab-, retur-

skylning og egetforbrug, hvilket er en stigning på 38.804 m3 i forhold til 2014. Der har ikke 

været noget forbrug til renpumpning af boringer, hvilket er uændret i forhold til 2014. Det 

samlede salg efter målere udviser en stigning på 6.202 m3 i forhold til 2014. Ved at gå lidt 

dybere ned i tallene viser det sig, at salget til industrikunder udviser et fald på 10.901 m3. 

Salget til husholdninger udviser en stigning på 17.042 m3 i 2015. De øvrige kunders forbrug 

udviser et fald i vandforbruget med 46 m3. 

 

I 2015 har vi haft en tilgang på 665 meter på hovedledningsnettet. Derfor havde vi, ved 

årets udgang i alt 255,8 km. hovedledning ifølge vore elektroniske kort. Vi har skiftet 400 

meter hovedledning fra St. Grindsted til Jorden Rundt/Kirkestien, 42 meter på skolestien. Vi 

fik etableret 1. etape af den nye ringledning fra Gl. Vejlevej til St. Grindsted. Desuden er der 

skiftet 13 stikledninger med stophaner og 3 stk. hovedventiler i forbindelse med udskiftning 

af hovedledninger. Derudover er der skiftet 8 stk. defekte stophaner.  
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Nedbørsmængden i 2015 var noget højere end i 2014, nemlig 1180 mm. mod 996 mm. i 

2014. Nedbøren i 2015 lå i øvrigt en del over gennemsnittet. Set over en periode omfatten-

de de seneste 33 år, har nedbørsmængden gennemsnitligt været 985 mm. årligt. Sammen-

lignet med sidste år er grundvandsspejlet i kildefelt I steget med 9 cm.. 

 

Da vi kun har udskiftet få hovedledninger i det forgangne år, er den gennemsnitlige alder på 

ledningsnettet steget fra 27,6 år til 28,2 år. De ældste ledninger er fra 1950. 

 

 

AFSLUTNING. 

Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at rette en tak til vore ansatte, for den ydede ind-

sats i 2015, herunder en særlig tak til driftslederen for samarbejdet med bestyrelsen i det for-

gangne år. Per Søndergaard har jo valgt at gå på pension inden for en ikke fjern fremtid, så 

det er da lidt specielt, måske kun at have dig med til endnu et enkelt bestyrelsesmøde. Det 

har været utrolig inspirerende at samarbejde med dig i en lang årrække. Jeg går ud fra, at vi 

får lejlighed til at tage officiel afsked med dig på et senere tidspunkt.  

 

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 om at 

få udskiftet målerbestanden til elektroniske målere for fjernaflæsning og samarbejdet om at 

indføre en ny betalingsstruktur. 

 

Endelig vil jeg gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde omkring løs-

ningen af vandværksopgaverne i årets løb. 

 

Grindsted, den 30. marts 2016 

Word/vandværksberetning.01.2016.01 /ncs 


