
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Galten Vandværk 
 

Generalforsamling 
den 26. marts 2019 

 
Bestyrelsens beretning 

  



Forbrugere 
 
Galten Vandværk har 2.549 tilslutninger pr 1. januar 2019. Der er samlet set 2.952 husstande, der for-
synes fra Galten Vandværk. 
 
Produktivitet 
 
Galten Vandværk har i 2018 oppumpet 352.227 m3, heraf er der afregnet 334.526 m3 til forbrugerne. 
Der er anvendt 6.188 m3 til skyllevand og de resterende 3,8 % kan tilskrives ledningstab, brud, bygge-
vand og brandhaner. 
 
Priser 
 
Galten Vandværk har fået godkendt takstbladet for 2019.   
Forsyningssekretariatet har tilpasset den økonomisk ramme for 2019 efter fusionen med Storring 
Vandværk til 5.903.828 kr. inkl. afgifter, dog ekskl. moms. Fusionen pr 1. januar 2019 med Søballe 
Vandværk vil medføre en yderligere tilpasning af den økonomiske ramme for 2020. 
 
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 2018. Beboerne i Nørre Vissing betaler dog indtil videre efter 
det tidligere vandværks takstblad. 
 
Vandanalyser 
 
I de seneste vandanalyse 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. De to for-
filtre har fået nyt filtermateriale i efteråret. 
Storring og Søballe: Begge vandværker kører tilfredsstillende 
Klank, Skjørring, Vestermarken og Nørre Vissing: Pumpestationerne kører tilfredsstillende.  
Boringer: Alle boringer på de tre kildepladser, samt i Storring og Søballe kører tilfredsstillende.  
Sikringsanlæg: Alle boringer, pumpestationer, højdebeholder, rentvandsbeholdere og huset på Låsby-
vej er sikret mod indbrud og hærværk. Alle kritiske adgangspunkter er under elektronisk overvågning. 
Dog er sikringsanlæg til pumpestationen i Nørre Vissing samt Storring og Søballe Vandværker under 
udførelse. 
 
Fusioner 
 
Galten Vandværk har pr. 1. januar 2018 fusioneret med Storring Vandværk. Vandværket i Storring dri-
ves indtil videre som hidtil.  
Galten Vandværk har pr. 1. januar 2019 fusioneret med Søballe Vandværk. Vandværket i Søballe dri-
ves indtil videre som hidtil. 
 
Årets større arbejder 
 
I samarbejde med Galten Varmeværk er der udskiftet 105 m gammel forsyningsledning af støbejern, 3 
hovedventiler og 8 stophaner. Ligeledes er der udskiftet 50 m støbejernsledning på Porskjærvej. Der 
er etableret 900 m forsyningsledning, 11 ventiler og 74 tilslutninger ifm Skovby Nygaard udstyknin-
gen Ellens Høj. Herudover er der udført 3 nye tilslutninger hhv i Skjørring og Nørre Vissing. Endelig er 
der udskiftet 2 brandstandere og nedlagt 6. 
Den nye boring på Låsbyvej er taget i brug den 10. december – samtidig blev boring 3 taget ud af drift.  



Udskiftningen af vandmålerne i Galten, Skjørring og Nørre Vissing er tilendebragt og der er er pt. in-
stalleret 2.413 fjernaflæste målere. Der mangles således kun at udskifte ca. 200 målere, hovedsageligt i 
Storring og Søballe. 
 
Organisationen 
 
Galten Vandværk har tre faste medarbejdere, administrator Kristine Sørensen, driftsleder Claus Han-
sen og driftsassistent Lars Sørensen. Kjeld Hansen er timelønnet havemand. Endelig er Rasmus Laur-
sen projektansat til udskiftning af vandmålere mv. Astrid Vølund valgte at stoppe pr 1. august. Besty-
relse og personale takker for de mange år Astrid har været det faste holdepunkt i Galten Vandværk, og 
ønsker hende et velfortjent otium. Da Astrid ønskede at stoppe, trådte Kristine Sørensen til fra en ad-
ministratorstilling ved SEGES. Overdragelsen fra Astrid til Kristine er foregået eksemplarisk, hvilket 
både driftsleder og bestyrelse er særdeles taknemmelige for. 
Galten Vandværk har forlænget aftalen med Alling-Tørring Vandværk om regnskabsservice., samt afta-
le med Høver og Javngyde vandværker om assistance til drift og hygiejnesikring. Der er ligeledes aftale 
med Låsby Korsvej Vandværk om til målerskift og ledningsudbygning mm samt med Sjelle Vandværk 
om assistance til opkrævning årsopgørelse. 
 
Vandsektorloven 
 
Regeringen har lavet en aftale på tværs af folketinget omkring den fremtidige styring af vandsektoren. 
I aftalen gives der mulighed for at vandværker, der udpumper mindre end 800.000 m3 kan trække sig 
ud af Vandsektorlovens reguleringer samt mulighed for at kunne trække sig ud af skattepligt. Ud-
møntningen af aftalen afventes med spænding. Da der fra ministeren er givet tilsagn om at udtræden 
af regulering skal kunne ske hurtigst muligt og gerne inden lovgivningen er på plads stiller bestyrelsen 
på et senere punkt forslag om, at generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at trække Galten 
Vandværk ud af Vandsektorlovens økonomiske regulering samt at vurdere om værket skal trækkes ud 
af skattepligt på det givne tidspunkt, hvor ministeren åbner for denne mulighed.  
I forbindelse med at Galten Vandværk i 2010 blev skattepligtig, valgte Skat at beregne indgangsværdi-
erne ud fra en metode, som benyttes i handelsvirksomheder mv. Metoden resulterer i meget små ind-
gangsværdier, og dermed et meget lille afskrivningsgrundlag. Dette har været påklaget af 275 vand-
værker, herunder Galten Vandværk. Der er efterfølgende gennemført prøvesager for to vandværker, 
som først blev tabt i Østre Landsret, men senere overlegent vundet i Højesteret. Sagerne er hjemsendt 
til SKAT, der skal finde en ny beregningsmodel, som skal ligne modellen, der er benyttet af Forsynings-
sekretariatet. Galten Vandværk forventer derfor at der vil ske en tilbagebetaling af en betydelig andel 
af den hidtil betalte skat. Dette afklares, når SKAT endelig har besluttet, hvordan de vil håndtere afgø-
relsen i Højesteret.  
 
Skanderborg Kommune 
 
Skanderborg Kommunes arbejde med indsatsplaner har indtil videre resulteret i vedtagelse af to ind-
satsplaner i Ry og Låsby. 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 fordeling af udgifter til grundvandsbe-
skyttelse.  
Vandrådet har de seneste år arbejdet på at organisere af vandværkerne i Skanderborg Kommune i et 
formelt Vandsamarbejde, som tager udgangspunkt i lokale vandsamarbejder og et fælleskommunalt 
koordineringssamarbejde. Dette arbejde forventes at resultere i stiftelse af Foreningen Skanderborg 
Vandsamarbejde den 23. april 2019. Vores lokale vandsamarbejde, foreningen Vandforening Skander-
borg Nord, bidrager med et bestyrelsesmedlem og en suppleant til det nye vandsamarbejde. Et stort 
flertal i Folketinget har her i januar besluttet at landets kommuner i samarbejde med vandværkerne 
skal sikre at de såkaldte Boringsnære Beskyttelseszoner (BNBO) ikke længere sprøjtes med pesticider. 
Denne beslutning går noget på tværs af arbejdet med indsatsplanerne, men vandråd, kommune og 
landboforening i Skanderborg er allerede i gang med at finde en lokal løsning. 
 
Administration 



 
Bestyrelsen og den daglige ledelse fortsætter arbejdet med at sikre, at Galten Vandværk er tidssvaren-
de og effektivt teknisk, bygningsmæssigt og ikke mindst personalemæssigt. 
For at leve op til bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandværker, arbejder Galten Vand-
værks ledelse nu konsekvent efter ledelsessystemet, der er forankret det digitale værktøj Tethys, samt 
i et sæt af procedurer, risikovurderinger, handleplaner og ledelsesopfølgning. Der udvikles ligeledes 
videre på websitet – www.galtenvand.dk. 
 
Økonomi 
 
Regnskabet for 2018 endte med et overskud på 1.008.241 kr., som overføres til de kommende års 
regnskaber. Da Galten Vandværk er skattepligtig medfører et tilsvarende skattemæssigt overskud, at 
der skal betales 426.069 kr. i skat for 2018. 
 
Det kommende år 
 
Der forventes ca. 20 nye tilslutninger i 2019. Ellens Høj udstykningen i Skovby Nygaard er nu afsluttet, 
men der er flere projekter undervejs i vores forsyningsområde. 
Bestyrelsen vil det kommende år arbejde på en langsigtet strategi omkring struktur og forsyningssik-
kerhed i vores lokalområde, samt at etablere en plan for udbygning af vandværkets kapacitet og de 
kommende samarbejder med områdets øvrige vandværker om nødforsyning og driftssamarbejder. 
Bestyrelsen vil ligeledes arbejde med forsynings- og driftssikkerhed samt undersøge om vandkvalite-
ten kan forbedres yderligere, ved fx at sænke hårdhedsgraden. 
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 igangværen-
de projekter vil bestyrelsen og den daglige ledelse forsat arbejde med at udvikle Galten Vandværk, så 
det er tidssvarende og effektivt teknisk, ledelses-, bygnings- og personalemæssigt. 
 
Til slut ønsker jeg at takke personalet og den øvrige bestyrelse for et engageret og inspirerende sam-
arbejde det forløbne år. 
 
Pbv. 
 
 
Kim Kusk Mortensen 
Formand 

http://www.galtenvand.dk/

