
 

HADBJERG VANDVÆRK I/S 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hadbjerg Vandværk I/S 

Torsdag d. 10 marts 2022 kl. 19.30 i Hadbjerg forsamlingshus 

 

Beretning: 

 

Nye tilslutninger 

Der er kommet en enkelt ny tilslutning på Smedebakken. 

 

Corona 

Regeringen har nu løsnet på restriktionerne ifbm. Corona. Det betyder at vores 

bestyrelsesarbejde kan være mere fysisk end før. Dog har vi som bestyrelse lært at 

fungere fint ved brug af digitale værktøjer som teams møder, og jeg tror at vi i fremtiden 

sagtens kan arbejde med hybridmøder (blanding af fysisk og digital tilstedeværelse), hvis 

vi vil det.  

 

Driften i 2021 

Driften i slutningen 2021 har været udfordrende. Årsagen er at et af vores to trykfiltre var 

udsat for havari, og følgevirkningen af det var desværre at filtermaterialet ikke kunne 

reddes, men skulle skiftes ud. Resultatet af det har været en kompliceret drift, baseret på 

kun et enkelt trykfilter til at forsyne forbrugerne med.  

For at løse udfordringen har vi haft en del indgriben på vandværket og lavet forandringer 

af rørinstallationen, midlertidige omlægninger, manuel drift, ændret indvindingsstrategi og 

naturligvis en del ekstra overvågning på stedet.  

Der er styr på situationen, og anlægget er næste klar til normal drift igen. Forbrugerne har 

ikke mærket det store til arbejdet. Vandkvaliteten har ligeledes være god under forløbet 

Desværre var dette nævnte trykfilter ikke det trykfilter som jeg til sidste generalforsamling, 

sagde stod til en udskiftning. Det var det blivende. Derfor skal vi stadigvæk en snarlig 

udskiftning i vente. Det er planlagt til 2022. 

Ligeledes skal vandværket opdateres med en ny hovedtavle og styring, som er ordret og 

skal leveres i 2022. Den nye styring vil giver os en bedre overvågning af vandværket, 

tidligere nævnte problem med havariet vil f.eks. være blevet fanget i tide. Vi har valgt at 

hyrer firmaet X-automation til dette arbejde. 



Yderligere har vi haft 3 brud i 2021, to i Hadbjerg og et i Erslev. 

I 2022 skal vi tilbage til Glentevej og forestå yderligere reparationsarbejder, da en lille del 

af vejen er i gang med at sætte sig som følge af vores arbejde – det burde ikke påvirke 

forsyningen i området. 

 

Forbrug 

I 2021 udpumpede vi 85.979 m³ ud til vores forbrugere. Herved, igen, kan vi se en svag 

stigning i forbruget i forhold til 2020.  

Fra forbrugerne er der indberettet i alt 77.869 m³. 

Dvs. differencen er 8.110 m³ vand der står opgivet som spild. Vi har dog en formodning 

om at der kan være tale om en målefejl på vores hoved måler på vandværket. Måleren 

bliver skiftet i forbindelse med den nye styring. 

 

Vandkvalitet 

Hele året har vores vandkvalitet været fin, uden overskridelser iht. vores analyseprogram. 

Det til trods for at vi kigger ind i en fremtid med stadigt voksende analyseprogram. 

Sidste år kunne jeg berette at hver 3. boring i Danmark nu er forurenet med sporbart 

indhold af pesticid rester. Vi har ikke haft overskridelser endnu, så det er positivt at vores 

ressource fremstår til at være af god kvalitet.  

 

Vandforsyningsplanen 2020-2030. 

Favrskov kommunes vandforsyningsplan er godkendt, og et uddrag fra den er: 

[…] I Vandforsyningsplan 2020-30 er den nuværende og den langsigtede vandforsyningssikkerhed for 

Favrskov Kommune beskrevet. Favrskov Kommune vil arbejde hen imod en robust og fremtidssikret 

vandforsyningsstruktur og –sikkerhed både lokalt og på tværs af kommunen. Det er Favrskov 

Kommunes ønske, at der bygges videre på samarbejdet mellem vandværkerne og kommunen, og 

vandværkerne imellem. […] 

For at imødekomme ønsket om at sikre en robust og fremtidssikret forsyning er vi 

påbegyndt vores arbejde med den nye vandforsyningsplan. Her har vores fokusområder 

været at få lavet en ny tilstandsrapport over vandværket, og at få etableret en 

nødforbindelse.  

Vedr. tilstandsrapporten, så er den lavet og lagt på vores hjemmeside. Ud fra denne er vi 

gået i gang med at analysere vores tekniske udstyr på vandværket. 

Vedr. en nødforbindelse, så kan denne etableres på flere måde. Vi kigger i to spor, hhv. at 

lave vandværket om sådan vi kan agere nødforbindelse selv. Alternativt ser vi på hvad der 



skal til for at lave en nødforbindelse til Hadsten vandværk (nøglevandværk i vores 

område).  

Intet er afgjort endnu, da vi stadigvæk er i gang med undersøgelser. På grund af Corona 

har arbejdet været forsinket. 

 

BNBO og vandsamarbejdet 

Favrskov kommune har revideret BNBO (Boringsnære beskyttelses områder), og det 

kommer til at betyde at vi som vandværkets bestyrelse snart skal i gang med at indgå 

aftaler med ejerne af marker nær vores boringer - umiddelbart er der tale om en enkelt 

ejer. BNBO området er ikke væsentligt ændret, men stadigvæk er det nok til at vi forventer 

at skulle lave en aftale. 

Processen starter op ved at kommunen tager kontakt til ejerne af den pågældende jord 

omkring emnet, hvor efter vi som vandværk skal forsøge at lave en aftale med ejeren. 

Vandsamarbejdet står til rådighed, hvis vi for brug for det. 

 

Takstblad 

Vores takstblad for 2022 er godkendt, og ligger på hjemmesiden.  

 

Økonomi 

Vandværkets økonomi ser god ud. Mere om dette kommer fra vores kasserer i det næste 

 

Fremtiden 

2022 kommer igen ikke til at gå stille for sig. Vi skal have skiftet et trykfilter og en styring. 

Dernæst har vi arbejdet på Glentevej, og sandsynligvis skal vi i gang med at lave en 

BNBO-aftale med en lodsejer. 

 

TIL SLUT 

Jeg vil gerne takke de andre bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt samarbejde. Igen i år 

har I været virkelig løsningsorienteret og aktive i arbejdet for vores fælles vandværk. 

Yderligere vil jeg gerne takke vores smed, Mogens, for en stabil-, servicemindet- og 

generelt god indsats.  


