
BESLUTNING  OM 

SAMMENLÆGNING

Skibet – Nr. Vilstrup – Ødsted og 

Egtved Vandværker. 



Fremtidens vandforsyning.

Der kan være mange grunde til, at vandværker lægger sig sammen. Nye 

regler og krav kræver en omstilling, som ikke alle vandværker er klar til. Andre 

mangler frivillige hænder til bestyrelsesarbejdet – medens andre ønsker at 

skabe en større robusthed. 

Den langsigtede plan – Bestyrelsens ansvar ! 

En ansvarlig vandværksbestyrelse skal have en plan for den fremtidige 

forsyningssikkerhed – og fokus på, hvad der er bedst for forbrugerne. 

Samfundsudviklingen betyder, at de mindre vandværker er nødt til at gøre en 

aktiv indsats for at videreføre den lokale vandproduktion, hvor forbrugerne er 

medejer af deres vandværk.

Alternativet er,  at en stor vandforsyning overtager det hele, uden at den 

enkelte forbruger har indflydelse  - og hvor priser og bidrag vil være højere. 

Endvidere vil en sådan overtagelse ofte koste hver enkelt andelshaver et 

betragteligt beløb i form at nye indskud.



Vandværkets behov er bestyrelsens ansvar ! 

Mindre vandværker med en stærk lokal forankring kan med stor fordel slå sig sammen 

med ét eller flere nabovandværker. På den måde kan man fastholde en fornuftig 
vandpris og videreføre den decentrale drift og forbrugerejerskabet. Hermed sikres 
nærdemokratiet i et lidt større regi , ligesom  forbrugerne er sikker på at få leveret vand af 
en god kvalitet og til en rimelig pris. 

Samtidigt bliver det nye fællesskab styrket med et fast ansat professionelt personale, som 
står for den daglige drift på vandværkerne, udfører reparationer, udskifter 

vandledningerne med  nye osv.

Det vil betyde …
• En robust administration

• Et robust driftsteknisk vandværk

• En styrkelse af bestyrelsen og

• En robust økonomi 



Beslutningsgrundlaget ! 

Vejle Kommune har afholdt 4 workshops om fremtidens vandforsyning, som vedr.:
Forsyningssikkerhed 
Generationsskifte i bestyrelserne 

Ledelsessystem - krav

Uddannelseskrav
Regnskabsregler- krav
Robuste vandværker i fremtiden 
Professionel drift af vandværker og
Professionel bestyrelse

- Bestyrelserne for Skibet - Nr. Vilstrup – Jerlev – Ødsted og Egtved Vandværker har 
mødtes for at tale om et samarbejde.  Dette blev hurtigt til, at vi talte om en 
sammenlægning i stedet for - da der er store ekstra omkostninger ved at lave et 
samarbejde omkring et nyt driftsselskab, herunder til en ny særskilt bestyrelse og til 
særskilt regnskabsaflæggelse.

- Vi har afholdt 6 møder med en eller to personer fra hvert vandværk, samt 2 
fællesmøder med deltagelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Jerlev 
Vandværk ønsker kun at være med på en nødforbindelse i første omgang. 

- Der er udarbejdet opgørelser med stamdata, aktiver, afskrivninger, takstblad og 
budgetter. Der har endvidere været afholdt samtaler med Danske Vandværker 
om de juridiske- og økonomiske aspekter i forbindelse med sammenlægningen.



SKIBET – NR. VILSTRUP-

ØDSTED – EGTVED

Konklusion !

Bestyrelsen er enig om, at foreslå en sammenlægning af de 4 vandværker med virkning fra 

1.1.2023, og hvor navnet for det nye samlede vandværk skal være:

Ådalens      

Vandforsyning A.m.b.a. 



       Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. 

Stamdata  vandværker: Antal forbruger Solgt m3 Målerleje Fastbidrag M3 pris 

Skibet 660 70603 200 800 6

Nr. Vilstrup 175 20004 200 800 6

Ødsted 676 64293 200 800 6

Egtved 1005 117720 200 800 6

2516 272620

Faste Bidrag (800) 2.012.800        

M3 afgift (6) 1.635.720        

Målerleje (200) 503.200           

4.151.720        

Vejle Spildevand /indtægt (25) 62.900              



Takstblad for Ådalens Vandforsyning – 20XX 
 
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af boligenheder på 
ejendommen. En ”boligenhed” er en bolig egnet til beboelse, og hvor der er etableret et selvstændigt 
køkken.  
 
Alle andre forbrugstyper betales anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug. 
 

   
Driftsbidrag    Ekskl. moms    Inkl. moms   

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 800,00                    

Fast bidrag til ejendomme uden installationer  kr.  0  

Fast årligt bidrag pr. måler kr. 200,00                    

Pris pr. m3 kr. 6,00                    

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 kr. 6,37                

Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 kr. 0  
 

   

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)    Ekskl. moms   Inkl. moms  

 



Samlet oversigt aktiver Ådalens Vandforsyning A.m.b.a. 

Skibet Bygninger      694,000,00

Produktionsanlæg      377,000,00

Boringer      179,000,00

E-Måler      563,000,00

Ledningsnet 3.334.000,00

I alt Kr. 5.147,000,00 5.147.000,00

Nr. Vistrup Bygninger      290,000,00

Produktionsanlæg 95.000,00

Boringer 80.000,00

E-Måler 110.000,00

Ledningsnet 2.300.000,00

I alt Kr. 2.965,000,00 2.965.000,00

Ødsted Bygninger 2.100.000,00

Produktionsanlæg 1.300.000,00

Boringer 300.000,00

E-Måler 73.600,00

Ledningsnet 2.000.000,00

I alt Kr. 5.773.600,00 5.773.600,00

Egtved Bygninger 3.395.551,00

Produktionsanlæg 1.927.308,00

Boringer 155.583,07

E-måler 752.826,00

Ledningsnet 4.044.237,03

I alt Kr. 10.275,505,10 10.275.505,10

  Aktiver i alt kr. …...... 24.161.105,10



Afstemning ! 

På generalforsamlingen i 2021, fik bestyrelsen mandat til at fortsætte 

arbejdet med en sammenlægning . Og som orienteret på den ordinære 

generalforsamlingen her i 2022 – så skal vi have denne ekstraordinær 

generalforsamling for en endelig afstemning om vedtægtsændringer og 

overdragelser af aktiver til Ådalens Vandforsyning A.m.b.a.

Vi i bestyrelsen ønsker derfor generalforsamlings opbakning til en 

sammenlægning  med de 3  andre vandværker med henblik på at 

fremtidssikre og bevare den decentrale vandforsyning i vores område.  


