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Forbrugere 
 
Galten Vandværk har 2104 tilslutninger pr 1. januar 2014. 
 
Produktivitet 
 
Galten Vandværk har i 2014 oppumpet 274.023m3, heraf er der afregnet 259.688 m3 til for-
brugerne. Der er anvendt 4.231 m3 til skyllevand og de resterende 3,75 % kan tilskrives led-

ningstab, brud, byggevand og brandhaner. 
 
Priser 
 
Galten Vandværk har fået godkendt takstbladet for 2015.   
Prisloftet for 2015 er af Forsyningssekretariatet fastsat til 15,49 kr./m3 ekskl. moms. 
Tilslutningsbidragene er index-reguleret 0,08 % i forhold til 2014. 
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 2014. 
 
Vandanalyser 
 
I de seneste vandanalyse overholder alle parametre myndighedskravene. 
Den seneste opdatering af værkets filteranlæg, med to nye trykfiltre og flowstyret indpump-
ning af jernchlorid er i drift, og arsen-koncentrationen ud af værket ligger pænt under græn-
seværdien. Skanderborg Kommune har givet permanent tilladelse til drift af anlægget. 
Vi har fortsat et tilfredsstillende samarbejde med analysefirmaet Analytech om vandanalyser.  
 
Status på vandværk og boringer 
 
Låsbyvej: Anlæggets to komplette tretrins trykfiltre og styret indpumpning af jernchlorid kø-
rer tilfredsstillende, vandtankene er efterset, rengjort og godkendt. Hybenrosehæk er beskå-
ret og tilrettet. 
Klank: Pumpestationen kører tilfredsstillende. Der er isat ny dør. Haveanlægget er beskåret og 
tilrettet. 
Skjørring: Pumpestationen kører tilfredsstillende, vandtanken er efterset, rengjort og god-
kendt. 
Vestermarken: Pumpestation kører tilfredsstillende, vandtanken er efterset, rengjort og god-
kendt. 
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 elektro-
nisk overvågning. 
 
 
  



 

 

Årets større arbejder 
 
I 2012 indledtes der geologiske undersøgelser med henblik på etablering af en ny kildeplads. 
En egnet kildeplads blev fundet i ådalen vest for værket. Vi har der etableret en ny 79 m dyb 
boring, med råvand at en meget høj kvalitet. I 2015 færdigetableres boringen og forbindes til 
værket med en selvstændig råvandsledning. Værket er således fremtidssikret med tre uaf-
hængige kildepladser og dermed meget høj forsyningssikkerhed. 
 
Galten Vandværk har i 2014 påbegyndt udskiftning af vandmålerne til fjernaflæste målere. 
Der er således indkøbt både elektroniske målere og elektroniske sendere til eksisterende må-
lere og der er pt. installeret 280 fjernaflæste målere. Efter alle målere og sendere er installeret 
vil næsten hele Galten Vandværks forsyningsnet være omfattet af fjernaflæsbare målere.  

 
 
Organisationen 
 
Galten Vandværk har to faste medarbejdere, administrator Astrid Vølund, driftsleder Claus 
Hansen.  Nis Erichsen er timelønnet driftslederkonsulent, mens Kjeld Hansen og Knud Erik 
Olsen er timelønnede havemænd. 
 
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 hygi-
ejnesikring. 
 
Skanderborg Kommune 
 
Igennem medlemsskabet af Vandrådet i Skanderborg Kommune deltager Galten Vandværk i 
arbejdet med at implementere vandforsyningsplanen for perioden 2008-16 samt ved etable-
ring af en ny vandforsyningsplan for 2016-24. Ligeledes arbejdes der på at sikre grundvandet 
ved lukke gamle ubrugte boringer korrekt. Endelig arbejdes der på ensartede takstblade for 
alle vandværker i kommunen. 
 
Administration 
 
I foråret 2009 vedtog Folketinget en ny vandsektorlov for private og kommunale vandselska-
ber med en produktion på 200.000 m3 og derover. Denne lov griber voldsomt ind i de private 
vandværkers selvbestemmelsesret, ikke mindst fordi der for alle vandværker fastsættes et 
årligt prisloft, som er baseret på historiske resultater. I samme forbindelse er Galten Vand-
værk blev skattepligtig pr skatteåret 2010, og Skat har udmeldt åbningsbalance og skatte-
grundlag for årene 2010-2013. Værket er i perioden i alt blevet pålignet en restskat på 
164.212 kr + renter. Da Skats beregning af de skattemæssige åbningsværdier er grundlæg-
gende forskellig fra det forventede, har vi gjort indsigelse imod Skats opgørelse og metode og 
afventer en endelig skatteretslig afgørelse.    
FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) har investeret i en omfattende politisk kampagne 
for at få de private vandværker løftet ud af vandsektorlovgivningen og sikring af et retvisende 
skattegrundlag hvorfor det er håbet at politikerne besinder sig og snarest ophæver loven for 
private vandværker. Desværre ser dette ikke ud til at se i indeværende folketingssamling. 
 
For at leve op til den nye bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandværker, har 
Galten Vandværk indført et samlet ledelsessystem, der er forankret det digitale værktøj 
Thetys, samt i et sæt af procedurer, risikovurderinger, handleplaner og ledelsesopfølgning.  



 

 

Der er ligeledes indført en forretningsorden, der beskriver driftsleders, administrators og be-
styrelsens arbejde og kompetencer. Endelig har Galten Vandværk fået nyt web-site – 
www.galtenvand.dk og nyt tidssvarende IP-baseret telefonanlæg. 
 

 
Økonomi 
 
Regnskabet for 2014 endte med et underskud på 67.993 kr, som overføres til de kommende 
års regnskaber. Tidligere års overdækning skal tilbagebetales over ti år. Der må således ikke 
spares op til fremtidige investeringer, som skal klares ved almindelig låntagning.  
Galten Vandværk har, som tidligere nævnt, for 2014 fået fastsat et prisloft på 15.49 kr/m3 in-
klusiv vandafgift, men eksklusiv moms. Hvis vi opgør vores budgetterede samlede indtægt i 
2015 på samme måde, ligger prisen under prisloftet, nemlig 14,56 kr/m3. Der er dog ikke ind-
regnet indtægter fra de kommende udstykninger i Svaneparken og Skovby Nygaard. 
 
Finansloven for 2012 medførte en ændring i vandafgifterne, således at værket i 2015 skal op-
kræve 5,86 kr/m3 i vandafgift samt 0,67 kr/m3 i afgift til grundvandsbeskyttelse, begge ekskl. 
moms. De nævnte afgifter er en del af prisloftbeløbet. 
 
Det kommende år 
 
Den nye boring færdigetableres og forbindes til værket. Samtidigt færdiggøres kildepladsen 
med indhegning og beplantning. 
Der forventes 14 nye tilslutninger ifm kommunens nye udstykning i Svaneparken, hertil 
kommer et andelsboligbyggeri med 42 boliger. Endelig skal der byggemodnes 37 nye grunde i 
Skovby Nygaard udstykningen. Galten Vandværk skal således deltage med næsten 100 nye 
tilslutninger i 2015. 
 
 
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 det store 
administrative arbejde vil bestyrelsen og den daglige ledelse forsat arbejde med at sikre, at 
Galten Vandværk er tidssvarende og effektivt teknisk, ledelses-, bygnings- og ikke mindst per-
sonalemæssigt. 
 
Til slut ønsker jeg at takke personalet og den øvrige bestyrelse for et engageret og inspireren-
de samarbejde det forløbne år. 
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Kim Kusk Mortensen 
Formand 

http://www.galtenvand.dk/

