
Beretning for Gørding Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 9. marts 2022 

kl. 19.30 i Gørding Idræts og Kulturcenter. 

Hovedaktiviteter for Gørding vandværk. 

Formålet med at drive vandværket er at overholde forsyningsloven, sikre 

at vandkvaliteten er god og mængden er tilstrækkelig. Holde 

driftsomkostningerne nede og henlægge til fornyelser samt at varetage 

forbrugernes spørgsmål. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. 

Gørding Vandværk har i 2021 fremstillet 140.952 m³ vand,  

modtaget 110.306 m³ fra Bjøvlund.  

Faktureret 247.596 m³,  

brugt til skyllevand efter måler 1.839 m³, 

 

dette giver os ca. 1.0 % i vandspild.  

 

Kvaliteten af det udpumpede vand er generelt god. PH-værdien og vandets 

hårdhedsgrad ved seneste målinger, udgør henholdsvis PH 7,9 og 

hårdheden 12. Så vandkvaliteten opfylder miljøkontrollens krav. 

Der har været 11 tilslutning i 2021.  Dermed er nu i alt 918 forbruger 

tilsluttet Gørding Vandværk. 

 

Der fortsættes stadig med afværgeboringen, pga. af tidligere 

benzenforureningen. Man har forsøgt at nedsætte pumpemængden, men 

det kunne hurtigt ses, i en forhøjelse af benzen i analyseresultaterne. 

 

Årets resultat efter henlæggelser i 2021 er på 0 kr. 

 

Der blev tidligt i året 2018 og fortsat ind 2019-20-21 indledt en dialog med 

Jernved Vandværk, som desværre har fået en forurening med sprøjtegift. 

Vi har i Gørding stadig ikke fået et svar på deres fremtid. Men vi har nok 

fået opgaven om at forsyne dem fra efteråret 2022. Det er ikke fordi at 



Jernved er særlig meddelsom, om hvad der sker. Deres bestyrelse er også 

ændret et par gange i den tid. Og dialogen, er ikke en del som vi er med i 

pt. Vi kan dog se at dette har været taget op i byrådet og der står at vi skal 

forsyne. Hvis det kommer dertil at vi skal forsyne Jernved, skal der købes 

yderligt ejerskab i Bjøvlund vandværk. Vi er forpligtet til at aftage 30% af 

vores leveret mængde. Vores tanke med at forsyne Jernved bliver via en 

måler som bruges til afregning. Vi vil ikke og må ikke belaste vores 

nuværende forbruger med en prisstigning. Når vi kommer frem til en 

endelig afgørelse, skal vi sammen med Vandværksforeningen lave en 

kontakt. Vi arbejder sammen med Vandværksforeningen da de har prøvet 

dette før.   

  

Vores 2021 er også berørt af covid19. Vi har holdt alle ude af værket. 

Bestyrelsesmøder er flyttet udsat eller aflyst.  

 

Vores SMS-varsling til borger om planlagte afbrydelser af vandet er 

udvidet en smule. Det er muligt at tilmelde sig på mobilen. Vi har også 

brugt Facebook opslag med succes. Vi har indtil nu, kun haft en god dialog 

i dette forum. Vi fik et tilbud på et varslingssystem som kunne sende SMS 

til borger omkring driftsforstyrrelser. Det var et smart system, som kun 

varsler de berørte under lukning. Vores varmeværk er i gang med at 

indfører dette, så må vi tage brug af deres erfaring. Indtil nu er denne 

lukket af pga. økonomi og behov.   

 

Vi taler stadigvæk i bestyrelsen om vandpriser. Vi står bare pt. med denne 

uvished omkring Jernved og separering af vores by. Så længe vi ikke kan 

se vores endelige udgifter tager vi det op igen i 2023.  De stigende elpriser 

har derudover betydet at vores vand er blevet dyre at fremstille. Vi gav 

sidste år på denne tid 0,34 øre/kW og skal i dag give 0,79 øre/kW en 

prisstigning på 0,45 øre/kW. Vores primær resurse er el, så en prisstigning 

på det dobbelte er mærkbart. Så nu kommer vores solcellepark til sin ret, 

samtidig med at vi henter vand i Bjøvlund når det bliver mørkt. Det er 

sådan at vi får mest glæde at den strøm vi selv producerer når solen 

skinner. 

 



I foråret 2021 har vi haft held med at finde rent vand til en evt. ny boring. 

Vi er dog ikke kommet helt i mål, da der er uenighed om prisen på jorden 

hvor boringen er placeret. Sagen ender nok i ekspropriation. Vi har haft 

ønsket om at kunne lave en aftale selv, men desværre uden held. Sagen 

blev overdraget til teknik og miljø i sommeren 2021 da vi ikke kunne nå til 

enighed med ejer. 

 

For at sikre vores vand har vi været nødsaget til at investerer i et nyt 

alarmanlæg. Det giver os en besked ved indbrud og driftsforstyrrelser.    

Fremtiden for Gørding vandværk 

2022 er stadig med fokus på vores afledte spildevand. Vi har fundet en 

samarbejdspartner som kan løse denne opgave. Ved at pumpe vores 

skyllevand i fællebeholder og lede det tilbage igennem filter kan vi 

genbruge 98 % af vandet igen. Det giver os en årlig besparelse, og en 

tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Vi har i bestyrelsen taget beslutning om at 

arbejde videre med den løsning. 

Dette er endnu et godt skridt mod et grønt vandværk. Vi skal passe godt på 

det vand som vi har til rådighed. 

 

Som konsekvens af at vi skal forsyne Jernved, har vi søgt stører 

indvindingstilladelse på vores boringer. Vi må nu selv hente 262.800m3/år 

dvs. en udvidelse på 112.800 m3/år. Dette blev godkendt 8 februar i år. 

 

Vi vil derudover søger en ny el-leverandør, som måske kan være med til at 

reducerer vores pris på strøm.   

 

I 2022 fortsætter vi med renoveringen af ledningsnettet. I 2021 startede 

separering igennem hele byen. Sydbyen er pt. i gang og vi har fulgt med 

uden de store udskiftninger og forstyrrelser. Så håber vi på at vi snart kan 

komme under banen. Vi har bestilt styrboring sammen med de andre 

entreprenører. I forbindelse med gravearbejdet vil vi skifter 

stophanedækslet løbende. Vi følger separeringsprojektet. 

  

Prisen på vand fra Bjøvlund er prissat til 1,63,-/m3  

Dette er 0,04,-/m3 mindre end sidste år.  



Hvilket giver os i Gørding en mindre besparelse på ca. 4,000, - 

 

Vi har i 2022 fastholdt vandprisen pr. m3 til 4,50 kr. og miljøafgiften er 

fast 6,37 kr. (statsafgift) 

 

Iht. Loven skal vi som selskab køre efter ”hvil i sig selv” princippet, 

hvilket betyder, at der ikke må være over- eller underskud i værket. Som 

bestyrelse skal vi lave en opgørelse at værdien på vores værk og ledninger, 

dertil også investeringsplaner for de næste 10 år frem. Så der sker noget 

med vores Vandværk.  

 

Ellers forventer vi i bestyrelsen et tilfredsstillende resultat i det kommende 

regnskabsår. 

 

 

Så skal der være en stor tak til de fremmødte, bogholder, bestyrelsen samt 

suppleanter, revisorerne og vandværkspasser for godt samarbejde. 

 

 

Hermed gives ordet igen til Ordstyrer 
 

 

 


