Nørre Snede Vandværk A.m.b.a. Årsberetning
Vandværkets produktionsanlæg har kørt med stabil drift og uden de store udfordringer, den sidste
færdiggørelse af arealerne omkring det nye vandværk er også afsluttet. I bestyrelse havde vi
oprindelig besluttet at holde en indvielse af det nye vandværk i forsommeren 2020, men på grund
af Corona situationen, valgte vi at udsætte det. Vi håber at indvielsen kan finde sted en gang efter
sommerferien i år.
I årets løb er resurserne primært brugt på renovering og udbygning af ledningsnettet. Der er
skiftet vandledninger følgende steder: Højtoftegade – Anlægsvej, fra Skolegade til Prærievænget.
Skovbakken fra Anlægsvej til Skolegade. Irisvej. Bellisvej fra Engholmvej til Irisvej.
Den store indsats med fornyelse af ledningsnettet har sammen med almindelig fejlretning på
ledningsnettet båret frugt, da vandtabet i 2020 er faldet fra 9,88 % i 2019 til 4,49 % i 2020.
Arbejdet der for en stor dels vedkommende er sket sammen med at kommunen har udført
separatkloakering, og reparation af fortovene.
Udover de nævnte reparationer er der lavet nyanlæg i forbindelse med Rosenhaven og Nama
Parken.
Ved udgangen af 2020 har vandværket 1063 forbrugere, hvilket er 18 mere end i 2019. det er 22
nye tilslutninger på Rosendalsvej, og 4 afbrydelser heraf 3 i forbindelse med projektet på
Rosendalsvej, og 1 ved Horsensvej 69.
Der er i 2020 ud faktureret 119.118m3, hvilket er en stigning på 2,3 % i forhold til 2019. Fra
vandværket er der i 2020 udpumpet 124.791 m3, hvor forskellen udgør det nævnte vandtab.
Der bliver løbende foretaget de lovpligtige vandanalyser, der viser at der leveres vand af høj
kvalitet fra vandværket.
Regnskabet viser et negativt driftsresultat, som primært skyldes de udførte ledningsreparationer,
sammen med afskrivning på det nye vandværk. Vandværket har i dag et velfungerende
produktionsanlæg et godt ledningsnet og en sund økonomi, så værket er godt rustet til fremtiden.
I bestyrelse er der sidst på året sket en rokade, da den tidligere formand Karsten Christensen er
flyttet fra byen, Niels Meyland der var suppleant er indtrådt i stedet for Karsten. Samtidig har
undertegnede overtaget formandsposten.
Jeg vil gerne slutte denne beretning med en stor tak til værkets medarbejdere for en stor og god
indsats, og til mine bestyrelseskollegaer for et godt og konstruktivt samarbejde.
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