Galten Vandværk
Generalforsamling
den 29. marts 2016
Bestyrelsens beretning

Forbrugere
Galten Vandværk har 2114 tilslutninger pr 1. januar 2016
Produktivitet
Galten Vandværk har i 2015 oppumpet 272.120, heraf er der afregnet 255.272 m3 til forbrugerne. Der er anvendt 3.845 m3 til skyllevand og de resterende 4,85 % kan tilskrives ledningstab, brud, byggevand og brandhaner.
Priser
Galten Vandværk har fået godkendt takstbladet for 2016.
Prisloftet for 2016 er af Forsyningssekretariatet fastsat til 21,39 kr./m3 ekskl. moms.
Prisen pr m3 er 3,44 kr. inkl. moms (2,75 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 2015.
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 arsenanlæg kører tilfredsstillende.
Klank: Pumpestationen kører tilfredsstillende. Vandtankene er efterset, rengjort og godkendt.
Skjørring: Pumpestationen kører tilfredsstillende.
Vestermarken: Pumpestation 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 elektronisk overvågning.
Årets større arbejder
I forbindelse med Svaneparken etape 2 og Skovby Nygaard Maries Dal er der byggemodnet i
alt 51 nye grunde. I denne forbindelse er der anlagt en ny hovedledning med kapacitet til også
at kunne nødforsyne Skovby Vandværk. Hertil kommer andelsboligbyggeri i Svaneparken
med 42 boliger.
Vi har i 2014 etableret en ny 79 m dyb boring, med råvand af meget høj kvalitet. Arbejdet med
at indhente de nødvendige indvindings-og ibrugtagningstilladelser, samt etablering af aftaler
med involverede lodsejere har desværre taget længere tid end forventet. Derfor forventes boringen først færdigetableret og ibrugtaget ultimo 2016.
Galten Vandværk har ligeledes i 2014 påbegyndt udskiftning af vandmålerne til fjernaflæste
målere. Der er således indkøbt både elektroniske målere og elektroniske sendere til eksisterende målere og der er pt. installeret 880 fjernaflæste målere.
Endelig har Galten Vandværk renoveret Bytoftevej-Søndergade med udskiftning af 95 m støbejernsledning samt tilhørende stikledninger og stophaner.

Organisationen
Galten Vandværk har to faste medarbejdere, administrator Astrid Vølund, driftsleder Claus
Hansen. Herudover er Nis Erichsen timelønnet driftslederkonsulent, 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 lavet aftale med Storring, Høver og Javngyde vandværker om assistance til drift og hygiejnesikring. Der er ligeledes indgået aftale med Låsby Korsvej Vandværk om målerskift og
ledningsudbygning mm.
Vandsektorloven
Vandsektorloven fra 2010 er efter lang tids politisk debat endelig blevet revideret i februar.
Umiddelbart ser det ud til at Galten Vandværk får en administrativ lettelse, men desværre
gemmer der sig et generelt effektiviseringskrav, der besluttes af energi-, forsynings- og klimaministeren. Effektiviseringskravet er fastsat til 1,7 % for alle vandværker uanset hvor effektive de end er. Prisloftet er nu omdøbt til ”en regnskabsmæssig kontrolramme”, der reguleres via en årlig indberetning af regnskabstal til forsyningssekretariatet.
En række udgifter, der før lå udenfor regulering, er nu medtaget i effektiviseringskravet - det
samme gælder anlægsinvesteringer. Endelig er der kommet en ny benchmarking, der skal beskrive vandværkets performance indenfor miljø, klima, sundhed og forsyningssikkerhed.
Som et led i revisionen af vandsektorloven er kommunerne blevet pålagt at indsatsplanlægge
i forhold til grundvandsbeskyttelse og har samtidigt fået mulighed for at kunne påbyde vandværkerne at indgå i forpligtende samarbejde indbyrdes og med kommunen. Endelige er der
givet mulighed for etablering af et nyt klagenævn til håndtering af tvister omkring leveringsbetingelser, måleroplysninger og opkrævning af restancer.
Skanderborg Kommune
Byrådet i Skanderborg Kommune har i januar vedtaget at kommunen vil beskytte sårbare områder inden for de almene vandværkers grundvandsdannende oplande, hvis det kan betale sig
at lave en indsats. Skanderborg Kommune vil snarest indlede 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 grundvandsbeskyttelse.
Vandværkerne i Skanderborg Kommune har pålagt Vandrådet at etablere et forslag til vandsamarbejde i kommunen, som skal tage udgangspunkt i lokale vandsamarbejder og et fælleskommunalt koordineringssamarbejde. Vandrådet har engageret Rambøll til at udfærdige forslaget.
For at sikre en tydelig lokal forankring har Galten Vandværk taget initiativ til at de 8 lokale
vandværker i den tidligere Galten Kommune igangsætter en proces med at etablere et ambitiøst lokalt vandsamarbejde, således at større omkostninger til grundvandssikring og forsyningssikkerhed håndteres lokalt. Samtidigt foreslår Galten Vandværk at den årlige nedsættelse af den statslige afgift til grundvandskortlægning hensættes til brug i en tværkommunal
fond til kommunal udligning og større strategiske projekter.

Administration
Bestyrelsen og den daglige ledelse fortsætter arbejdet med at sikre, at Galten Vandværk er
tidssvarende og effektiv teknisk, bygningsmæssigt og ikke mindst personalemæssigt.
Galten Vandværks ledelse arbejder 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 2015 endte med et overskud på 1.446.540 kr., som overføres til de kommende
års regnskaber. Overskuddet skyldes tilslutningsbidragene i 2015, der udgør 1.623.369 kr. Da
Galten Vandværk er skattepligtig, medfører udviklingen i byggeaktiviteten, at der for 2015
skal betales 152.000 kr. i skat.
Det kommende år
Der forventes nye tilslutninger ifm. kommunens nye udstykning i Svaneparken, og der byggemodnes konstant nye grunde i Skovby Nygaard udstykningen. Den nye boring færdigetableres og forbindes til værket. Samtidigt færdiggøres kildepladsen med indhegning og beplantning.
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 har de seneste år søgt at konsolidere driften, ikke mindst i
forbindelse med stabilisering af vores økonomi og forsyningssikkerhed. På trods af de mange
igangværende projekter vil bestyrelsen og den daglige ledelse forsat arbejde med at sikre, at
Galten Vandværk 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 inspirerende samarbejde det forløbne år.
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