Formandens beretning for driftsåret 2019 ved Studstrup Vand
Generalforsamlingen er desværre blevet tre måneder forsinket i år pga. Corona-situationen, men generelt
har det været et meget travlt år, hvor der siden sidste generalforsamling har været afholdt otte
bestyrelsesmøder, to samarbejdsmøder med vandværket og forsyningen i Løgten-Skødstrup samt diverse
eksterne møder med rådgivere og leverandører. Dertil kommer en omfattende mail- og
telefonkorrespondance gennem hele året, både internt og eksternt.
Vi har i 2019 købt 5.487 m3 fra Løgten Skødstrup Vand (LSV) via nødforbindelsen, oppumpet 45.475 m3 vand
og leveret 48.317 m3 – differencen på 2.645 m3 er brugt til skylning.

Administration
Al administration er overdraget til Løgten-Skødstrup Forsyning (LSF). Det kører fortrinligt nu, men har krævet
et meget stort arbejde af os alle. I den forbindelse er al håndtering af aflæsning, opkrævning, udformning af
takstblad, fastsættelse af gebyrer m.v. også blevet harmoniseret, så vi nu følger samme procedurer som LSF.

Vandkvalitet
Vandkvaliteten har som vanligt været god hele året, på nær en enkelt reel overskridelse af ammonium, som
sandsynligvis skyldtes problemerne med vores filtre (mere herom under drift), men som hurtigt blev rettet
af vores driftsfolk.
Pga. nye lovkrav udtages der nu analyser ved flere forbrugere, men uden de sædvanlige krav om, at vandet
skal løbe et stykke tid og at taphanen desinficeres først. Det har medført et par ”falske” overskridelser, som
ikke har skyldtes vandværket, men udelukkende vandinstallationen ved de pågældende forbrugere.
På baggrund af en opfordring fra Danske Vandværker, sørgede vi i maj 2019 selv for ekstra analyser for
chlorthalonil-amidsulfonsyre (Miljøstyrelsen havde forlangt prøver fra både boring og værk inden seks
måneder). Prøverne viste heldigvis, at stoffet ikke kunne påvises i vores vand, men vi må forvente, at der
fremover vil komme lovkrav om, at der hvert år skal udføres en del flere analyser end i dag.
Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen, vil vi gerne, at forbrugerne i Studstrup minimerer brugen af
sprøjtegifte på deres matrikler. Vi lægger derfor løbende relevant kampagnemateriale fra Miljøstyrelsen og
VPU (Vandplanudvalget under Aarhus Kommune) på hjemmesiden www.studstrupvand.dk og på Studstrupgruppen på Facebook.
På baggrund af et forslag fra en forbruger på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen undersøgt, hvad
det vil koste at etablere et centralt blødgøringsanlæg på vandværket. Vi modtog to overslag på hhv. 200.000
og 1.850.000 kr. ekskl. moms. Bestyrelsen drøftede derefter både pris og indhold af de to forskellige metoder
og blev enige om,
•
•

at vi ikke ønsker at gøre brug af tilsætningsstoffer som et led i vandbehandlingen
at et blødgøringsanlæg ikke vil blive etableret under Studstrup Vands nuværende ledelse, men må
afvente den forestående fusion med Løgten-Skødstrup Vand

Drift
Driften af vandværket er også i år blevet styret med sikker hånd af de gode folk fra LSF, der siden overtagelsen
af opgaven, har sørget for løbende inddragelse og kvalificeret vejledning af bestyrelsen.
Der har været et større brud på Ønsbækvej i sommeren 2019. Hovedledningen er gammel og sprukken og
bør derfor skiftes snart, da vi ellers risikerer flere pludselige brud. Der er også sat et par nye stophaner i årets
løb, bl.a. i forbindelse med renovering af nogle ældre huse efter ejerskifte.

Ved eftersyn af filtrene i oktober 2019 blev det konstateret, at de både er fejldimensionerede (alt for store)
og snart ikke kan mere, og at de derfor bør skiftes meget snart. Arbejdet er sat i gang og forventes at løbe op
i knap 400.000 kr. i alt. I den forbindelse forventes også en revideret udledningstilladelse fra kommunen.
Vi skal have styr på regnvandet fra vandværksbygningen, men faskiner er ikke en mulighed pga. den lerede
jord. Vi har fået tilladelse fra kommunen og fra Aarhus Vand til at aflede regnvandet til offentlig regnvandsledning på grunden bag bygningen. Vi har også fået et tilbud fra en kloakmester, men dette arbejde venter,
til udskiftningen af filtrene er færdig.
I efteråret 2020 begynder vi at omlægge gamle vandledninger og sætte nye stophaner flere steder i
Studstrup. Omlægningen er nødvendig, da vandforsyningen til de i alt 18 berørte ejendomme sker via gamle
stikledninger, der krydser andre folks grunde. I den nuværende situation vil der derfor kunne opstå følgende
problemer ved et evt. brud på ledningerne:
•
•
•

Vi kan risikere at skulle grave en eller flere naboers haver op for at lokalisere bruddet
Hvis der ikke er plads til at få maskiner ind på grunden, vil gravearbejdet skulle udføres manuelt
med håndskovl
Det kan blive nødvendigt at lukke for vandet til et større område i længere tid

Studstrup Vand finansierer omlægningen af hovedvandledningerne i vejen og etableringen af de nye
stophaner. Udgiften til omlægning og tæthedsprøvning af jordledninger inde på grundene skal afholdes af
ejerne selv i henhold til ”Fællesregulativet for private almene vandværker i Aarhus Kommune”. Vi forventer,
at arbejdet vil medføre en samlet investering for Studstrup Vand, inkl. udgifter til rådgiver, på op til 750.000
kr., som vi bliver nødt til at optage et lån for at finansiere.
De berørte husejere er blevet underrettet og har hver især selv haft mulighed for at få indflydelse på, hvor
den nye stophane skal stå på deres grund. Vi har haft ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S til at stå for
udbudsmaterialet og har efterfølgende valgt entreprenør Erik Pedersen A/S til vores del af arbejdet.
Husejerne vil få mulighed for at benytte samme entreprenør til en favorabel pris.

Status på fusion med Løgten-Skødstrup Vand
Udover, at omlægningen af de gamle vandledninger er nødvendig i sig selv, er den også en betingelse for at
kunne gennemføre den planlagte fusion med Løgten-Skødstrup Vand. Omlægningen forventes udført inden
udgangen af 2020, og den videre plan for fusionen er denne:
På generalforsamlingen i år bliver de igangværende forberedelser til fusionen beskrevet i formandens
beretning, men intet er til beslutning. På generalforsamlingen næste år sættes fusionen på som
beslutningspunkt på dagsordenen, så det fremgår allerede ved indkaldelsen, og med henvisning til § 13 i
vedtægterne om opløsning/fusion.
Hvis fusionen besluttes på den ordinære generalforsamling i 2021, men jo nok med færre end 2/3 af de
stemmeberettigede til stede, indkaldes hurtigt derefter til ekstraordinær generalforsamling jf. § 9 i
vedtægterne, og med endelig beslutning om fusion som eneste punkt på dagsordenen.
Stor tak til både bestyrelse og suppleanter for et godt og effektivt samarbejde i det forgangne år.
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