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Bestyrelsens beretning 
  



 

 

Forbrugere 
 
Galten Vandværk har 2.358 tilslutninger pr 1. januar 2018. Der er samlet set 2.725 husstande, 
der forsynes fra Galten Vandværk. 
 
Produktivitet 
 
Galten Vandværk har i 2017 oppumpet 301.001 m³, heraf er der afregnet 274.643 m3 til for-
brugerne. Der er anvendt 4.339 m3 til skyllevand og de resterende 6,7 % kan tilskrives led-
ningstab, brud, byggevand og brandhaner. 
 
Priser 
 
Galten Vandværk har fået godkendt takstbladet for 2018.   
Forsyningssekretariatet har tildelt værket en økonomisk ramme for den 4 årige periode 
2017-2020 på 17.432.148 kr inkl. afgifter, dog ekskl. moms.  
 
Prisen pr m3 er 4,69 kr. inkl. moms (3,75 kr. ex. moms). 
Den faste afgift for enfamiliehuse, lejligheder og erhverv er 625,00 kr. inkl. moms (500 kr. ex. 
moms). Den faste afgift for erhverv + beboelse er 906,25 kr. inkl. moms (725 kr. ex. moms). 
De øvrige priser er uændret i forhold til 2017. Beboerne i Nørre Vissing betaler dog indtil vi-
dere efter det tidligere vandværks takstblad. 
 
Vandanalyser 
 
I de seneste vandanalyser overholder alle parametre myndighedskravene. 
Vi har fortsat et tilfredsstillende samarbejde med analysefirmaet Analytech om vandanalyser.  
 
Status på vandværk og boringer 
 
Låsbyvej: Anlæggets to komplette tretrins trykfilter med arsenanlæg kører tilfredsstillende. 
Klank, Skjørring, Vestermarken og Nørre Vissing: Pumpestationerne kører tilfredsstillende.  
Boringer: Alle boringer kører tilfredsstillende. 
Sikringsanlæg: Alle boringer, pumpestationer, højdebeholder, rentvandsbeholdere og huset på 
Låsbyvej er sikret mod indbrud og hærværk. Alle kritiske adgangspunkter er under elektro-
nisk overvågning. Dog er sikringsanlæg til pumpestationen i Nørre Vissing og Storring Vand-
værk under udførelse. 
 
Fusion med Nørre Vissing Nordre Vandværk  
 
Galten Vandværk har pr 1. januar 2017 fusioneret med Nørre Vissing Nordre Vandværk. Nør-
re Vissing er nu fuldt tilkoblet Galten Vandværks ledningsnet.  
 
Fusion med Storring Vandværk 
 
Galten Vandværk har pr. 1. januar 2018 fusioneret med Storring Vandværk. Vandværket dri-
ves indtil videre som hidtil. 
 
Årets større arbejder 
 



 

 

I forbindelse med fusionen med Nr. Vissing Nordre Vandværk er der anlagt i alt 3100 m for-
syningsledning fra trykforøgerstationen på Skærbækvej til nyt teknikhus og trykforøgerstati-
on på Baunehøjvej i Nørre Vissing, der nu er forsynet fra Galten Vandværk. 
Der er etableret 950 m forsyningsledning og 47 tilslutninger ifm Skovby Nygaard udstyknin-
gen Einars Lykke og i Svaneparken er der etableret 1700 m forsyningsledning og 69 tilslut-
ninger. Endelig er der i samarbejde med Skanderborg Forsynings projekt om kloakseparation 
på Elværksvej og Frichsvej udskiftet 570 m forsyningsledning, 9 hovedventiler og 37 stopha-
ner.  
Udskiftningen af vandmålerne til fjernaflæste målere er fortsat i 2017, og der er pt. installeret 
2095 fjernaflæste målere.  
 

Organisationen 
 

Galten Vandværk har tre faste medarbejdere, administrator Astrid Vølund, driftsleder Claus 
Hansen og driftsassistent Lars Sørensen.  Herudover er Nis Erichsen timelønnet driftsleder-
konsulent, mens Kjeld Hansen og Knud Erik Olsen er timelønnede havemænd. Endelig er 
Rasmus Laursen projektansat til udskiftning af vandmålere mv. 
Galten Vandværk har forlænget aftalen med Alling-Tørring Vandværk om regnskabsservice., 
samt aftale med Høver og Javngyde vandværker om assistance til drift og hygiejnesikring. Der 
er ligeledes aftale med Låsby Korsvej Vandværk om målerskift og ledningsudbygning mm. 
 

Vandsektorloven 
 

Revidering af vandsektorloven i 2016 forventedes at give administrative lettelser. Dette er 
kun delvist indfriet, ganske vist er det blevet lettere at indberette til Forsyningssekretariatet, 
men for at kunne overholde de udstukne indtægtsrammer skal indtægter ifm. nye tilslutnin-
ger fordeles over 40 år, samme tid som investeringer i ledningsnet mv afskrives. Dette har 
medført endnu en omlægning af regnskabspraksis, så årsregnskabet nu er endnu sværere at 
forstå. Desværre følger skatteregnskabet ikke samme registreringspraksis, så indtægter ifm 
nye tilslutninger beskattes samme år som indtægterne regnskabsføres.  
Den gældende skattepraksis for vandværker der er underlagt vandsektorloven er desværre 
ikke tilpasset intensionerne med vandsektorloven. En række vandselskaber har derfor udfor-
dret dette i to prøvesager i Østre Landsret. Desværre er disse sager den 16. januar 2018 ble-
vet afgjort til ugunst for vandsektoren. Sagerne er nu anket til Højesteret, og der er en klar po-
litisk vilje til at ændre på Skats metode til at værdisætte et vandselskab. Galten Vandværk har 
en skatteankesag, pt afventer resultatet af prøvesagerne, men vi har arbejdet ud fra et forsig-
tighedsprincip, og hvert år afregnet skat. Hvis prøvesagerne falder ud til vores fordel i Høje-
steret, eller hvis der lovgives med tilbagevirkende kraft, vil Galten Vandværk have et tilgode-
havende ved Skat. 
 
Skanderborg Kommune 
 
Byrådet i Skanderborg Kommune har i januar 2016 vedtaget at kommunen vil beskytte sårba-
re områder inden for de almene vandværkers grundvandsdannende oplande, hvis det kan be-
tale sig at lave en indsats. Skanderborg Kommune har indledt en proces i samarbejde med 
Vandrådet og de berørte vandværker, hvor målet er at indgå forpligtigende aftaler og/eller 
samarbejder i forhold til: Grundvandsbeskyttelse, forsyningssikkerhed og økonomisk forde-
ling af udgifter til grundvandsbeskyttelse.  
Vandværkerne i Skanderborg Kommune har pålagt Vandrådet at etablere et forslag til vand-
samarbejde i kommunen, som skal tage udgangspunkt i lokale vandsamarbejder og et fælles-
kommunalt koordineringssamarbejde. Dette arbejde er i gang og forventes at resultere i et 
egentligt forpligtende samarbejde medio 2019. For yderligere at sikre en tydelig lokal foran-



 

 

kring har Galten Vandværk tidligere taget initiativ til at etablere det lokale vandsamarbejde, 
foreningen Vandforening Skanderborg Nord, der blev stiftet den 29. november 2016. Galten 
Vandværk hensætter et beløb der svarer til den årlige nedsættelse af den statslige afgift til 
grundvandskortlægning til brug i det lokale samarbejde og evt. også i det tværkommunale 
samarbejde. 
 
Administration 
 
Bestyrelsen og den daglige ledelse fortsætter arbejdet med at sikre, at Galten Vandværk er 
tidssvarende og effektivt teknisk, bygningsmæssigt og ikke mindst personalemæssigt. 
For at leve op til bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandværker, arbejder Galten 
Vandværks ledelse nu konsekvent efter ledelsessystemet, der er forankret det digitale værktøj 
Tethys, samt i et sæt af procedurer, risikovurderinger, handleplaner og ledelsesopfølgning. 
Værket udvikler ligeledes videre på det nye website – www.galtenvand.dk. 
 
Økonomi 
 
Regnskabet for 2017 endte med et overskud på 851.395 kr., som overføres til de kommende 
års regnskaber. Da Galten Vandværk er skattepligtig medfører overskuddet, at der skal beta-
les 284.629 kr. i skat for 2017. 
 
Det kommende år 
 
Der forventes 29 nye tilslutninger i 2018 ifm. Ellens Høj udstykningen i Skovby Nygaard. Den nye 
boring færdigetableres og forbindes endeligt til værket. Samtidigt færdiggøres kildepladsen 
med indhegning og beplantning.  
Søballe Vandværk har anmodet om at fusionere med Galten Vandværk, og der er udfærdiget 
en fusionsaftale. Fusionen forventes gennemført pr. 31. december 2018. 
Det forventes ligeledes at arbejdet omkring det lokale og et kommunalt vandsamarbejde vil 
kræve en betydelig indsats fra vandværkets bestyrelse og driftsledelse. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Bestyrelsen for Galten Vandværk arbejder konstant med at konsolidere vandværkets drift, 
ikke mindst i forbindelse med stabilisering af økonomi og forsyningssikkerhed.  På trods af de 
mange igangværende projekter vil bestyrelsen og den daglige ledelse fortsat arbejde med at 
udvikle Galten Vandværk, så det er tidssvarende og effektivt teknisk, ledelses-, bygnings- og 
ikke mindst personalemæssigt. 
 
Til slut ønsker jeg at takke personalet og den øvrige bestyrelse for et engageret og inspireren-
de samarbejde i det forløbne år. 
 
pbv 
 
 
Kim Kusk Mortensen 
Formand 

http://www.galtenvand.dk/

