Bestyrelsens beretning 2018
Vi er nu 1351 forbrugere og har solgt 155.031 m3 vand i 2018. Vi har et vandspild på under 5%. Tidligere var
vandspild et udtryk for, om vandværket havde et godt eller dårligt ledningsnet. Her har vi løbende
renoveret ledningsnettet over de sidste 5-8 år og har en plan for yderlig renovering af ledningsnettet. Når
brandvæsenet henter vand og når vi gennemskyller ledningsnettet ved fx nyetablering, bliver det
registreret som vandspild. I dag skyller man længere end tidligere af hygiejniske årsager. Hvem skal betale
for vand til brand? Vandrådet i Vejen Kommune har i 2018 fået medhold af Miljø- og Fødevarenævnet i en
klage over Vejen Kommunes afgørelse på dette punkt. Vejen Kommune ønskede ikke at godkende et
Fællesregulativ netop med henvisning til, at der skulle betales for vand til brandslukningsformål. Miljø- og
Fødevarenævnet ophævede Vejen Kommunes afgørelse og hjemviste sagen til fornyet godkendelse. I
praksis får det umiddelbart ingen betydning for Skovby Vandværk, da der ikke er installeret vandmålere på
brandhanerne. Ved et vandspild over 10% skal vandværket betale vandafledningsafgift.
Siden 2014 har vi i Skovby ledt efter nyt vand. Vi har samarbejdet med Rambøll. I efteråret fik vi foretaget
en prøveboring syd for Tinbækparken og en efterfølgende prøvepumpning. Vi var ned i 120 meters dybde
og der var vand, men der løb ikke hurtig nok til boringen. I bestyrelsen skal vi nu overveje om vi ønsker at
lave en ny boring dernede i 40-60 m dybde.
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Sidste år berettede vi om mulige flere boringer nord for byen, men i samarbejde med Rambøll, har vi
besluttet at udsætte disse prøveboringer.
Sidste år fik vi opsat et kalkknuser anlæg. I tilladelsen fra Skanderborg Kommune skulle vi lave en
undersøgelse blandt forbrugerne om det virkede. Vi har spurgt en person på hver vej i vores
forsyningsområde. Der er nogle som kan mærke forbedring og andre som ikke kan.
Der kommer vedvarende nye stoffer/pesticider som vi skal teste vandet for. Vi kan kun frygte, at de også en
dag findes i vores vand. Vi har netop bedt Analytech om at teste for endnu et pesticid. Vandprøver kan i
øvrigt følges på vores hjemmeside www.skovbyvand.dk.
Vi er nu næsten færdig med at udskifte vandmålerne til de nye Kamstrup målere. Her har bestyrelsen lånt
en fjernaflæsnings enhed, som viser det aktuelle forbrug af vand ved en vandmåler. Min står på
køkkenbordet og registrerer hvor meget vand jeg bruger til at lave kaffe. Meningen eller håbet er, at vi skal
bruge mindre vand. En enhed koster ca. 1.200 kr. inkl. moms. Måske er der en billigere/gratis APP på vej?
Vi har en rentvandsledning øst for de syv nye, gule huse ved Rema, som et nu konkursramt byggefirma, har
fyldt for meget jord henover. Vores advokat råder os til ikke at lægge sag an mod konkursboet, da det kun

vil være forbundet med omkostninger. Vi må nok se i øjnene, at vandværket selv må bekoste flytningen af
ledningen. En ca. pris vil være 250-300.000 kr.
Vi er med i et vandsamarbejde Nord og Vandrådet er blevet til et nyt vandsamarbejde i kommunen, hvor vi
i fællesskab skal sikre grundvandet.
Vi har indkøbt en elektronisk dagsorden i 2018, så alle dokumenter tilhørende Skovby Vandværk er sikret
for fremtiden. Det er en tjeneste, som 88 ud af 98 kommuner benytter sig af. Der er ubegrænset plads på
serveren.
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