
Referat af bestyrelsesmøde Onsild Vandværk 3. maj 2022 

Formanden orienterede om følgende; 

✓ Husk at der er bestyrelsesmøde den 14.12 hvor der ligeledes er julefrokost. 

✓ Nye Sugerledninger er installeret  

✓ vedr. fejl på udpumpning samt at vores ældre modem gik til, så vi har fået et nyt i tilfælde af fejlmeldinger. 

Renoveret en del pumper gennem de sidste år. 

✓ Den nye Kloakering er i fuld gang, og det er en lang proces. De næste 2 år er projektet i Stationsbyen og 

derefter tilbage til Kirkebyen. Nr. Onsild får ikke ny kloakering. 

✓ Udfordringen for vandværket er, at entreprenøren skal spørge om LER oplysninger, og vi har en landmåler 

der besvarer de spørgsmål, men det er omkostningstungt for os. Vi håber i fremtiden at nye digitale kort kan 

formindske vores udgifter. Vi er i dialog med et firma GIS, som kan varetage landmålerens opgaveløsning, 

men til ca. halv pris. 11.000 kr i opstart og 700kr/md i abonnement, samt 30 kr pr. forespørgsel, i alt ca. 

11.000 kr om året. Vi drøftede hvordan behovet ville være på længere sigt, hvor mange forskellige 

leverandører lige fra el til fiber vil få brug for nye LER oplysninger. Entreprenørerne skal naturligvis 

forespørge af forsikringshensyn. 

✓ I 2020 og 2021 brugte vi 37.000 – 40.000 kr i drift til at besvare LER oplysningerne. Bestyrelsen er enig i 

beslutningen om at formanden laver en forhandling med GIS og har mandat til at lave en aftale 

✓ Vi er udpeget ved hos boring i skoven til at sikre en risikozone, . en BNPO aftale med landmanden, så han 

ikke sprøjter eller gøder i denne zone, der tager udgangspunkt i terræn og jordbundsanalyser. 

✓ Hvis ikke vi kan lave en aftale så får han/vi en påtale fra kommunen, og vi har taget første samtale med 

landmanden, og NIRAS som er hyret af kommunen vil komme med et erstatningskrav for landmanden for 

ekspropriationen. Vandværket skal udrede erstatningsbeløbet i vores driftsregnskab. Landmanden er positiv 

og formanden lukker aftalen. 

Bestyrelsen tog hul på en drøftelse af hvilke kommende Investeringer, der kunne blive aktuelt fremadrettet indenfor 

de kommende år. 

- Skal vi selv udvide Onsild Vand med nye anlægsinvesteringer? 

- Skal vi slå os sammen med Mariagerfjord Vand? 

- Skal vi sælge til Mariagerfjord Vand? 

Der er flere sider af problemstillingen 

Onsild Vandværk kører godt, men vi er sårbare, da vi udnytter 85 % af vores kapacitet. Forsyningssikkerhedsmæssigt 

ville det være rigtigst at slå os sammen med Mariagerfjord Vand. Naturligvis vil vi ikke have den fleksibilitet, som vi 

har i dag, men giver vores forbrugere tryghed. 

Alternativt skal vi investere i nyt hus og udvide med nye boringer. Det er dog en bekostelig affære, og der er en 

række udfordringer. 

Vores store aftagere har nævnt at de fremtidigt kan få et større behov, og vi har nævnt for dem, at de vil selv 

forvente at skulle medfinansiere. 

Bestyrelsen drøftede de mange dilemmaer, og selv om vi gerne vil være fri for bindinger, så vil vores nuværende 

forbrugere være bedst tjent med, at der er forsyningssikkerhed og uden at rentabiliteten bliver besværet for den 

enkelte. 

Bestyrelsen gav mandat til at formanden kan fortsætte dialogen med Mariagerfjord Vand, og målet er er på sigt at vi 

slår os sammen med Mariagerfjord Vand. Vi vil påbegynde iværksættelsen af en tidsplan for en sådan investering 

med Mariagerfjord Vand. I øvrigt så får vores Vandværk stor anerkendelse af den kommunale Mariagerfjord Vand, 

og derfor er der et godt udgangspunkt for en sammenslutning på vores præmisser. 

 

 

   


