Forslag om fusion med Skanderborg Vand ved
generalforsamlingen 2020.
Vand er en fødevare og der stilles stadig større krav til vandværkerne
om forsyningssikkerhed, vandkvalitet og professionel drift.
Bestyrelsen i Voerladegård Vandværk vil gerne handle med rettidig
omhu og anbefaler derfor en fusion med Skanderborg Vand.

BAGGRUND
Drift af et vandværk er de seneste år blevet mere omstændeligt. Drikkevand er en livsvigtig ressource og
skal derfor kontrolleres for et stadig større antal stoffer. Kontrolprogrammerne bliver større og dyrere og
med dem vokser sandsynligheden for at finde en forurening, som vandværket skal håndtere.
Vandværker bliver mødt af øgede lovkrav, herunder uddannelse (hygiejnekursus mm.), dokumentation,
indrapportering og udbud i forbindelse med indkøb. Samtidig er der krav til vagttelefon og digitalisering af
ledningsregistreringer, så vandværker kan besvare henvendelser om ledninger hurtigt.
Tendensen blandt mindre vandværker rundt om i Danmark er derfor at gå sammen i større enheder eller
fællesskaber for at opnå adgang til de rette kompetencer og det nødvendige beredskab.
Det samme gør sig gældende for Voerladegård Vandværk, hvor bestyrelsen i 2017 begyndte at arbejde med
tankerne om samarbejde med et andet vandværk. Generalforsamlingen gav i 2018 bestyrelsen opbakning
til at undersøge mulighederne for en sammenlægning med Skanderborg Vand. Der er siden blevet arbejdet
på mulighederne og alternativer. Det foreløbige arbejde blev fremlagt på generalforsamlingen i 2019, som
endnu engang gav bestyrelsen opbakning til at fortsætte arbejdet.

Side 1

DET BETYDER DE ØGEDE KRAV FOR VOERLADEGÅRD VANDVÆRK
Vi har i dag vores eget vandværk i Voerladegård, der i mange år har leveret godt drikkevand. De skærpede
krav til indvindingsområder, vandkvalitet, analyser osv. gør imidlertid, at vi må kigge på alternativer til den
nuværende driftsmodel.
Baggrunden for, at bestyrelsen for Voerladegård Vandværk anbefaler en fusion, er at:
• For at højne forsyningssikkerheden ved fortsat drift af Voerladegård Vandværk, skal vandværket
renoveres eller nybygges med to parallelle produktionslinjer og meget gerne nye rentvandstanke i
stål. Derudover skal der etableres en nødforsyningslinje til et andet vandværk eller etableres en
ekstra kildeplads (indvindingsboringer) placeret mindst 1 km fra de nuværende boringer. Dette vil
betyde udgifter for 7-10 millioner kr. og dermed prisstigninger for forbrugerne i Voerladegård.
• Vores vandværk råder kun over en enkelt produktionslinje, hvor nutidens standard er to parallelle
produktionslinjer, der sikrer at ikke hele vandværket bliver sat ud af drift ved f.eks. en bakteriologisk
forurening.
• Vi har aktuelt ikke mulighed for nødforsyning fra de omkringliggende vandværker. Bestyrelsen har
undersøgt mulighederne hos en række vandværker, men de har enten ikke kapacitet eller ønske om
et sådant samarbejde.
• I dag udføres den daglige drift af vandværket af Arne Rodsted for et meget beskedent årligt honorar,
men Arne har fra årsskiftet sagt fra, og vi forventer ikke at kunne finde en afløser, som på frivillig
basis vil drifte vandværket med bl.a. vagttelefon døgnet rundt. Vi vil derfor skulle købe denne ydelse
eksternt.
• Voerladegård Vandværk henter vand fra to boringer i samme jordlag. Hvis vandværket overskrider
grænseværdier for grundvandet, vil vandværket ikke kunne levere vand, som i stedet skal køres til
byen i tankvogne.
• Voerladegård Vandværk opfylder aktuelt ikke kravene til forsyningssikkerheden i Skanderborg
Kommunes ”Vandforsyningsplan 2016-2024”.
• Voerladegård Vandværk er ledningsejer for et stor forsyningsnet og er derfor forpligtet til at besvare
henvendelser om ledningsplacering inden for fem dage. Det bliver med en ny lov ændret til to timer,
hvilket vil kræve at processen digitaliseres.
• Interessen for bestyrelsesarbejde i det lokale vandværk er vigende og det er derfor udfordrende at
finde kapacitet til at håndtere øgede krav til drift og kvalitet.
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PERSPEKTIVER I EN FUSION
Bestyrelsen for Voerladegård Vandværk ser samlet en fusion med en anden vandleverandør som den
bedste løsning på øgede krav til vandforsyningen i fremtiden. Skanderborg Vand vil kunne give forbrugerne
i Voerladegård stor forsyningssikkerhed og drift og administration udført af professionelle medarbejdere.
Vi har fået foretaget en værdiansættelse af vores to vandværker og vores ledningsnet er vurderet i samme
stand og værdi som ledningsnettet i Skanderborg. Der er herefter udarbejdet en økonomisk analyse af en
fusion mellem Skanderborg Vand og Voerladegård Vandværk, som undersøger direkte omkostninger ved en
fusion, forventede driftsomkostninger, forventede indtægter fra salg af vand samt yderligere værdier i
Voerladegård Vandværk.
Ud fra analyserne forventer vi, at fusionen kan hvile i sig selv, og kan gennemføres uden ekstra
omkostninger for forbrugerne i Voerladegård og Skanderborg og samtidig uden at vandet bliver dyrere.
Vandprisen for forbrugerne i Voerladegård vil fremover følge gældende takstblad og reguleringer fra
Skanderborg Vand. Med gældende takstblad for 2020 er priserne på samme niveau i Voerladegård og
Skanderborg.
Derudover taler følgende for en fusion mellem Voerladegård Vandværk og Skanderborg Vand.
• Skanderborg Vand er kommunalt ejet efter et hvile-i-sig-selv-princip, hvor udgifter og indtægter skal
balancere, og er samtidig under regulering og benchmarking af Forsyningssekretariatet under
Konkurrencestyrelsen.
• Skanderborg Vand har de faglige kompetencer inden for vandforsyning og et professionelt setup med
bl.a. vagttelefon, så forbrugerne kan få hjælp til akutte problemer 24 timer i døgnet året rundt.
• Skanderborg Vand arbejder med langsigtede investeringsplaner, der sikrer forbrugerne
forsyningssikkerhed til stabile priser – uden at efterlade en regning til eftertiden.
• Vi bliver en del af et større fællesskab, der betyder mindre risiko i forhold til håndtering af uforudsete
nedbrud etc., da udgifterne i givet fald bæres af hele fællesskabet. Skanderborg Vand vil med en
fusion komme op på ca. 6.700 vandkunder.
• Forbrugere i Voerladegård kan stille op som forbrugervalgt medlem af bestyrelsen i Skanderborg
Vand, hvis de ønsker indflydelse på vandforsyningen.

Er der spørgsmål til fremlæggelsen før generalforsamlingen, skriv da gerne til
formand@voerladegaardvandvaerk.dk, så vil vi forsøge at besvare efter bedste evne og senest på
generalforsamlingen.
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