
 

HADBJERG VANDVÆRK I/S 

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hadbjerg Vandværk I/S 

Onsdag d. 12. marts 2020 kl. 19.30 i Hadbjerg forsamlingshus (aflyst pga. Covid-19) 

Torsdag d. 20 august 2020 kl. 19.30 i Hadbjerg forsamlingshus 

 

Beretning: 

 

Nye tilslutninger og flytninger 

Der er kommet en enkelt ny tilslutning, mens to er lukket ned. 

 

Vandforbruget 

Vores vandværk har opretholdt en stabil forsyning, men vi har haft et enkelt driftsstop, 
fejlen er nu rettet, og den skulle helst ikke opstå igen. Der var desværre en fejl på 
kompressoranlægget som slukkede vandværkets styring. Der var desværre også en fejl 
ved styringen sådan vi ikke fik mulighed for at agere i tide, inden vandtrykket gik ned. 

Forbruget har ikke været så stort i år, og der har ikke på noget tidspunkt været optakt til 
problemer levere nok vand til forbrugerne 

 

Forbrug 

I 2019 udpumpede vi 76.581 m³ ud til vores forbrugere. Det er væsentligt mindre end vi 
plejer. Fra forbrugerne er der indberettet i alt 69.586 m³. 

Dvs. differencen er til forbrugernes favør med 6.995 m³ vand solgt. 

 

Vandkvalitet 

Hele året har vores vandkvalitet været fin, uden overskridelser. 

Som nogle måske har fanget har der i de seneste år været en del i nyhederne omkring 
fund af nye pesticider i grundvandet rundt om i Danmark. De sidste tal indikerer at ca. hver 
4. boring har et mindre indhold af pesticider.  



Bestyrelsen har testet vores grundvand løbende over de sidste par år. Senest i år for den 
aktuelle Chlorothalonil-amidsulfonsyre, og stadigvæk kan vi være glade for at vi ikke har et 
indhold af pesticider i vores grundvand. 

 

 

Vandforsyningsplanen 2020 

Vores kommune er i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan, som snart skal til 
politisk godkendelse. Herved er den ikke aktuel endnu, men I forbindelse med denne har 
kommunen indsamlet en del information omkring vandværkerne, med henblik på at opdele 
dem i områder. 

Der har i år været et møde på sløjfen for vandværkerne omkring Hadsten området, hvor 
Kommunen har sat Hadsten som et Nøgle vandværk, Hadbjerg som et primært vandværk 
og de resterende som basis vandværker.  

Nu er vandforsyningsplanen ikke færdig endnu, men det ser ud til at kommunen appellere 
til at vandværkerne tænker over hvordan man kan blive nødforsynet. Yderligere forstår jeg 
det sådan at nøglevandværket i et pågældende område vil have kommunens fokus 
omkring hvordan de driftes, og at der opretholdes en vis kvalitet. Der vil ligeledes også 
være et øget fokus på de primære vandværker. 

Reelt er dette stadig gisninger da vi ikke har en ny vandforsyningsplan, da den som sagt 
ikke er godkendt endnu, den skal først i høring. 

 

Ny tilstandsrapport 

Vi har hyret en ekstern rådgiver ind til at udarbejde en ny tilstandsrapport for vores 
vandværk, da den gamle er fra 2010. 

 

Vandsamarbejde  

Favrskov Byråd har tidligere besluttet, at alle 48 vandværker i Favrskov skal gå sammen i 
et vandsamarbejde. Samarbejdet skal via en ny takst sikre, at både små og store 
vandværker har råd til at beskytte grundvandet i vores kommune. 

Vores vandråd mener, at det vil være det bedste for vandværkerne at indgå i et 
samarbejde, sådan at de enkelte vandværker ikke står alene med at grundvandsbeskytte 
deres boringer. Grundvandsbeskyttelsen bliver varetaget af det fremtidig Vandsamarbejde, 
som alle vandværker betaler solidarisk til. 

Samarbejdet blev stiftet i 2019, og bestyrelsen er sat. Dog har den sidste udmelding været 
at vi skal vente med at indbetale indtil at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling 
for vandsamarbejdet. Kommunens jurister har fundet frem til at distributionsvandværker 
faktisk ikke kan være medlemmer, derfor skal vedtægterne ændres sådan at det kan. 



 

 

Takstblad 

Vores takstblad for 2020 er godkendt, og I vil nu se at taksten for vandsamarbejdet er sat 
på, ligeledes er den forhøjede fasteafgift i forbindelse med vores forbrugere i Erslev.  

 

Økonomi 

Vandværkets økonomi ser god ud, men det skal vores kasser nok berette om lige om lidt. 

 

Fremtiden 

2020 kommer ikke til at gå stille for sig. Vi har en ny tilstandsrapport under udarbejdning, vi 
skal renovere på ledningsnettet, og muligvis i gang med at lækage sporing. Vi skal have 
en ny indvindingstilladelse, vi skal have inspiceret vores rentvandstank og sidste skal vi 
muligvis forholde os til den nye vandforsyningsplan. 

 

TIL SLUT 

Jeg vil gerne takke de andre bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt samarbejde. 
Yderligere vil jeg gerne takke vores smed Mogens for en stabil, og god indsats.  


