
Sammenlægning af
Hadsten og Lyngå vandværker



Indkaldelse

• Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling d. 28 
September 2017 kl. 19.30 i Lyngåhus

• Bestyrelsen vil gerne præsentere et tilbud fra Hadsten Vandværk og 
høre forbrugers holdning til, om man skal gå videre med tilbuddet 
eller afslå det 
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Baggrund

• Vi er blevet kontaktet af Hadsten Vandværk (HV), som har foreslået, 
at vi bliver lagt sammen med dem.

• Dette er blevet diskuteret på vores bestyrelsesmøde og det er
bestyrelsens mening, at det er et attraktivt tilbud. 

• Bestyrelsen har retten til at acceptere/afvise tilbuddet, men vil gerne
høre forbrugernes mening inden vi går videre. 



Hvad har LV nu?

• Vandværket på Lyngåvej (med boring og 
pumpe)

• I den sydlige del af Lyngå er der en ny og 
gammel hovedvandledning, en i begge 
sider af vejen. Dem, der har jernrør, skal 
snart skiftes over til PVC, så der kun 
forsynes fra den nye hovedvandledning -
der er op til 8 ejendomme, der skal flyttes 
og det er vi i gang med

• Info: i den nordlige del af landsbyen er der 
PVC rør overalt



Forslag fra HV

• HV foreslår, at vi sammenlægger de to vandværker på lige vilkår dvs. 
at vi vil få de samme rettigheder og forpligtelser som eksisterende 
forbruger af HV ift. deres vedtægter

• Det betyder, at vi fremover vil få vand fra Hadsten og ikke fra 
vandværket (boring og pumpe) i Lyngå



Forslag fra HV

• HV har en 110mm 
hovedvandledning ved 
Rækkevej 7, som skal 
føres frem til Rækkevej 
4 (Rideskolen) til højre 
op mod Hammelvej.

= eksisterende rør rute
= forslået rør rute



Forslag fra HV

• Muligvis placering af et hus til pumpestation tæt på Hammelvej for at 
hæve trykket til resten af Lyngå og Volstrup. De forbrugere, der er før 
pumpestation, vil fint fungere på tryk fra Hadsten Vandværk.

• HV mener, at de gamle vandværksbygninger er for dyre at 
vedligeholde, men LV vil gerne placere den nye pumpestation ved det 
eksisterende vandværk på Lyngåvej.

• Ved selve vandværket vil der være nogle omlægninger af rør for at 
køre udenom vandværket. 



Hvordan bliver vandkvaliteten?

• Vandkvaliteten er sammenlignelig og man kan hente en detaljeret 
rapport fra både LV og HV hjemmesider 

• Hadsten
http://hadstenvandvaerk.dk/vandkvalitet/vandanalyse.html

• Lyngå
http://lyngaaby.dk/lynga-vandvaerk/analyserapport-2017/

http://hadstenvandvaerk.dk/vandkvalitet/vandanalyse.html
http://lyngaaby.dk/lynga-vandvaerk/analyserapport-2017/


Omkostninger

Beskrivelse Kommentar

Tekninske instalationer 1.247.250kr.   Pris overslag vedr. evt. samkobling med Lyngå

Kort + div 15.000kr.       

Kassebeholdning 1/1 -800.000kr.    LV har ca. 800.000 kr. i kassen

Netto formue beregning a 911 kr 105.676kr.     HV's kassen svar til 911 kr. pr. husstand

I alt for LV 567.926kr.     

Antal forbruger 116

I alt pr. forbruger 4.896kr.         

Forhøjet fast afgift i 5 år 979kr.            



Omkostninger

Hadsten Vandværk Lyngå Vandværk

Vand pris dd. pr. m3 kr. 5 kr. 7,5

Ved gennemsnitlig van forbrug af 120 m3 kr. 600 kr. 900

Fastbidrag dd. = kr. 400 kr. 500

Fast bidrag LV forbruger år 1-5 (2017-2021) kr. 979 -

Årlig regning 1.979kr.         1.400kr.         

Pris forksel år 1-5 (2017-2021) 579kr.            ekstra

Pris forksel år bagefter (uden andre ændringer) -400kr.           billiger



Omkostninger

• Hvad betyder det for dig?
• Hver husstand skal betale ca. 5.000 kr. ekstra over de næste 5 år

• Dvs. der tilføjes 1.000 kr. til hver regning pr. år

• HV vandpris og fastbidrag er lavere i forvejen, så en gennemsnitlig husstand 
ville forvente at skulle betale 579 kr. hvert år de næste 5 år

• Dette svarer til ca. 48 kr. pr. måned i 5 år

• Efter år 5 forventes det at betalingen bliver 979 kr. mindre pr. år

• Dvs. årlig regning for en gennemsnitlig husstand forventes at blive 400 kr. 
billigere end i dag



Fordele

• Vi har 800.000 kr. stående i banken, hvilket vi ikke må i følge de nye regler –
de skal bruges snarest

• Mange af indtægtskilderne til LV lukker eller er lukket, så vores 
indtægtsfremskrivninger er ikke tilstrækkelige til at dække stor 
vedligeholdelse eller reparation fremover, når vi har brugt de 800.000 kr.

• HV har mange forbruger, så store reparationer eller 
vedligeholdelsesomkostninger vil være fordelt ud over flere husstande (til 
gengæld kommer vi til at betale til deres vedligeholdelse og udvikling)

• HV er ikke drevet af frivillige og har derfor fuld service og vedligeholdelse; 
dermed har de mulighed for at reagere hurtigt ved behov



Ulemper

• LV bestyrelsen skal lukkes ned og vil ikke eksistere længere (LV må få et 
sæde i HV bestyrelsen)

• Husstandene i Lyngå skal derefter acceptere de beslutninger, der tages af 
HV bestyrelsen, hvilke måske vil være mere til fordel for HV

• Hver hustand skal betale 5000 kr. ekstra over de næste 5 år

• LV bærer risikoen for vedligeholdelse fra aftalen er underskrevet til d. 1. 
januar 2018. Disse omkostninger kan i første omgang tages fra vores 
opsparing på 800.000 kr., men vil efterfølgende blive lagt ud på alle 
husstande i Lyngå (dvs. skulle det ske vil beløbet pr. husstand stige over de 
5000 kr. over 5 år). (Info: baseret på tidligere års forbrug så har LV i 2017 
budgetteret  omkostningerne til vedligeholdelse/reparation til at være < 
400 kr. pr. husstand)



FAQs

• Hvorfor vil HV sammenlægges med LV?
• De vil måske have adgang til vandet for at sikre deres forbrug fremover

• Men LV vil gerne gå sammen med HV for at sikre vores forsyningssikkerhed

• Hvad sker der, hvis vi vælger ikke at indgå i denne aftale?
• LV må godt forsætte som hidtil men risikere stor vedligeholdelses 

omkostninger som kunne muligvis belaste forbrugerne 

• Kommunen skal forsikre forsyningssikkerhed fremover og i værste tilfælde 
kunne de tvinge LV til at købe jord syd for Lyngå; omkostninger til dette ville 
belaste forbrugerne



FAQs

• Hvorfor skal det gøres nu?
• Vi behøver ikke at gøre det nu men bestyrelsen mener at vi er næsten nød til 

at gøre det på et eller andet tidspunkt

• Jo længere vi venter, desto større vores risici bliver ift. Omkostninger

• Hvis vi gør det nu, så kan vi også brug de 800.000 kr. vi har i kassen for at 
reducere omkostninger pr. husstand



FAQs

• Hvad er omkostningerne for mig?
• Hver husstand skal betale ca. 5.000 kr. ekstra over de næste 5 år
• Dvs. der tilføjes 1.000 kr. til hver regning pr. år
• HV vandpris og fastbidrag er lavere i forvejen, så en gennemsnitlig husstand 

ville forvente at skulle betale 579 kr. hvert år de næste 5 år
• Dette svarer til ca. 48 kr. pr. måned i 5 år

• Hvad kan jeg forventer efter år 5?
• Efter år 5 forventes det at betalingen bliver 979 kr. mindre pr. år
• Dvs. årlig regning for en gennemsnitlig husstand forventes at blive 400 kr. 

billigere end i dag



FAQs

• Hvem dækker uforudsete udgifter ift. selve tilslutningen (f.eks. 
komplikationer ved nedlægning af rør) af de to vandværker?
• Lyngå Vandværk

• Hvem dækker uforudsete udgifter hos LV inden overtagelsesdato?
• Lyngå Vandværk



FAQs

• Hvordan ser HV regnskab ud? Hvordan ser deres fremtidsberegninger 
ud?
• HV har en stærkt regnskab den er udført i overensstemmelse med 

internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark

• Hvad er HV fremtidsplaner og udviklingsplaner? Hvad betyder det for 
os?
• HV har ikke publiceret nogen udviklingsplaner og på nuværende tidspunkt 

ved vi ikke hvad om de overvejer større investeringer
• Men større investeringer bliver delt pr. husstand (HV har > 2.500, dvs. f.eks. at 

et 1M kr. beløb kommer til at koster 400 kr. pr. husstand



Bestyrelsens holdning

• Bestyrelsen har taget de forskellige aspekter ved sammenlægning af 
de to vandværk i betragtning. 

• Efter flere måneders diskussion med HV og med ovenstående taget i 
betragtning, anbefaler bestyrelsen at vi sammenlægger Hadsten og 
Lyngå vandværk. 



Afstemning

• Vil forbrugerne af LV sammenlægge med HV?


