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Udsættelse af generalforsamlingen på grund af Coronavirus-krisen 
 
Danmark er lukket ned, og al unødig mødeaktivitet frarådes. Derfor har Galten Vandværks bestyrelse 
besluttet at udsætte den ordinære generalforsamling til krisen omkring Coronavirus er overstået. Be-
styrelsen opfatter den nuværende situation som force majeure der tilsidesætter vedtægternes bestem-
melse §8 vedrørende afholdelse af generalforsamling. Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart det 
igen er forsvarligt at forsamles. Fristen for indkaldelse, indsendelse af forslag til dagsorden og dagsor-
den vil følge vedtægternes bestemmelser om indkaldelse til ordinær generalforsamling. Beretningen 
samt årsregnskab, skatteregnskab samt revisionserklæring kan findes på  https://www.galtenvand.dk/. 
 
 
Forbrugere 
 
Galten Vandværk har 2.786 tilslutninger pr 1. januar 2020. Der er samlet set 3.194 boligenheder, der 
forsynes fra Galten Vandværk. 
 
Produktivitet 
 
Galten Vandværk har i 2019 oppumpet 331.444 m3, heraf er der afregnet 324.750 m3 til forbrugerne. 
Der er anvendt 6.694 m3 til skyllevand og de resterende 9,4 % kan tilskrives ledningstab, brud, bygge-
vand og brandhaner.  
 
Priser 
 
Galten Vandværk har fået godkendt takstbladet for 2020.   
Forsyningssekretariatet har tilpasset den økonomisk ramme for 2020 efter fusionen med Storring 
Vandværk til 6.304.988 kr. inkl. afgifter, dog ekskl. moms.  
 
Prisen pr m3 hæves til 6,13 kr. inkl. moms (4,90 kr. ex. moms).  
Den faste afgift fastholdes. 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). 
Beboerne i Nørre Vissing iflg. fusionsaftale: Prisen pr m3 hæves til 8,94 kr. inkl. moms (7,15 kr. ex. 
moms). Den faste afgift fastholdes for enfamiliehuse, lejligheder og erhverv er 750,00 kr. inkl. moms 
(600 kr. ex. moms). 
Vandværket skal i 2020 også opkræve 7,96 kr. inkl. moms (6,37kr. ex. moms) i vandafgift og afgift til 

staten for grundvandskortlægning. Herudover opkræves 0,35 kr. inkl. moms (0,28 kr. ex. moms) til 

hensættelse til en fremtidig grundvandsbeskyttelse. 
De øvrige priser er uændret i forhold til 2019.  
 
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.  
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 Låsbyvej 
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 udfø-
relse. 

https://www.galtenvand.dk/


 
Fusioner 
 
Galten Vandværk har pr. 1. januar 2019 fusioneret med Søballe Vandværk. Vandværket i Søballe drives 
indtil videre som hidtil. 
 
Årets større arbejder 
 
Årets største opgave var renovering på forsyningsledningen på Aarhusvej og Skolevej. 
Der er skiftet 662 m hovedledning på Århusvej og 175 m ny forsyningsledning på Skolevej, samt 

95 m ny stikledning på Skolevej. Der blev ligeledes nedgravet 7 nye ventiler og 5 nye stophaner.  
Arbejdet blev udført delvist med opgravning og styrbar underboring.  
Alle vandmålere i Storring (127 stk.) og Søballe (60 stk.) er udskiftet med fjernaflæselige vandmålere, 
Endelig er der er blevet plantet og hegnet omkring den nye kildeplads på Låsbyvej 66A. HedeDanmark 
som stod for opgaven, hvor 3850 m2 blev tilplantet og 350 m vildthegn blev opsat omkring pladsen. 
 
Organisationen 
 
Galten Vandværk har tre faste medarbejdere, administrator Kristine Sørensen, driftsleder Claus Hansen 
og driftsassistent Lars Sørensen. Kjeld Hansen er timelønnet havemand. 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 og Låsby Vandværk om til målerskift og ledningsudbygning mm samt med 
Sjelle Vandværk om assistance til opkrævning årsopgørelse. 
 
Vandsektorloven 

Der er nu givet mulighed for at vandværker, der udpumper mindre end 800.000 m3 kan trække sig 

ud af Vandsektorlovens reguleringer samt skattepligt. Desværre er reglerne for udtræden lavet så 

tidsmæssigt restriktive, at Galten Vandværk først pr 1. januar 2022 vil kunne trække sig ud af regu-

lering og skattepligt. Der vil i det kommende halvår blive fremstillet et omfattende skriftlige materi-

ale, som Konkurrencestyrelsen kræver bliver udsendt til alle forbrugerne. Efterfølgende vil der 

blive indkaldt til de nødvendige ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret. Hvis generalforsam-

lingerne godkender ønsket om udtrædelse af regulering og skattepligt, vil Konkurrencestyrelsen 

blive anmodet herom i god tid inden fristen 1. marts 2021. Ved udtrædelse af skattepligt bliver det 

nødvendigt at oprettet et tilknyttet skattepligtigt selskab, hvor aktiviteter der ikke er direkte knyttet 

til vandværksdrift henlægges.  

Den verserende skattesag vedrørende beregning af indgangsværdierne ved Galten Vandværk ind-

trædelse skattepligt, er endnu ikke faldet på plads. Prøvesager er i november 2018 afgjort i Højeste-

ret. Højesteret  hjemsendte 275 skattesager herunder Galten Vandværks til SKAT, der skal finde en 

ny og mere rimelig beregningsmodel. Dette er desværre endnu ikke sket, men Galten Vandværk 

forventer, at der vil ske en tilbagebetaling af en betydelig andel (ca. 900.000 kr.) af den hidtil be-

talte skat. 

 
Skanderborg Kommune 
 
Den nye vandforsyningsplan for Skanderborg kommune samt den nye vandsektorlov, kræver at der 

skal etableres et tværkommunalt vandsamarbejde omkring grundvandsbeskyttelse i kommunen. 

Vandrådet er i 2019 blevet omdannet til Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde, som udover det 

almindelige vandrådsarbejder fremover skal sikre finansieringen af de nuværende og kommende ind-

satsplaner i samarbejde med kommunens forvaltning. Galten Vandværks formand er formand for 



Skanderborg Vandsamarbejde og samtidig også formand for det lokale vandsamarbejde, Vandfor-

ening Skanderborg Nord, hvor vi 2020 afventer en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i vores 

hovedforsyningsområde. Det forventes i 2021, at indsatsplanerne vil medføre en udgift på 1 kr./m3 

til erstatninger for påbud af sprøjterestriktioner.  

 

Bestyrelsen arbejder med de omliggende vandværker på en helhedsplan for drikkevandsforsyning i 

hovedforsyningsområderne Galten-Skovby og Låsby. Det forventes, at der skal etableres flere borin-

ger, en ny kildeplads, forsyningsledninger imellem vandværkerne. Et nyt vandværk til erstatning for 

det nuværende ældre anlæg på Låsbyvej samt en fornyelse af højdebeholderen på Klank vil der også 

blive arbejdet på. Arbejdet med indsatsplanerne i Galten-Skovby og Låsby forventes at medføre et 

tæt samarbejde imellem de involverede vandværker i hele området. 
 
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 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 vi-
dere på www.galtenvand.dk. 
 
Økonomi 
 
Regnskabet for 2019 endte med et driftsmæssigt overskud på 103 tkr., som overføres til de kommende 
års regnskaber. I årsregnskabsrapporten er der dog foretaget tilbageføring af sidste års skattemæssige 
tilpasninger, så Galten Vandværk er klar til udtrædelse af skattepligt, hvilket medfører at det regnskabs-
mæssige resultat ender på et underskud på 1.045 tkr. 
 
Det kommende år 
 
Årets første projekt er endelige udfasning af en meget gammel støbejernsledning på Silkeborgvej fra 
Høvervej til Høver Kro. Ledningen har vist sig at være utæt og er formentlig årsagen til det relativt store 
spild i 2019. Herudover skal gamle forsyningsledninger på Stjærvej i Storring og på Skolevej/Skolebak-
ken udskiftes – i alt ca. 600 m. 
Bestyrelsen arbejder til stadighed med forsynings- og driftssikkerhed, samt sikring af fortsat god vand-
kvalitet. Det forventes ligeledes, at arbejdet omkring det lokale og det kommunalt vandsamarbejde, 
samt den kommende indsatsplan for Galten-Skovbyområdet vil kræve en betydelig indsats fra vandvær-
kets 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 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 samar-
bejde det forløbne år. 
 
Pbv. 
 
 
Kim Kusk Mortensen 
Formand 

http://www.galtenvand.dk/

