
 

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, og andre ønsker at skabe en større 

robusthed.  

Vandværker kan opnå en større robusthed ved at lægge sig sammen. En boring, der 

falder sammen – eller der konstateres pesticider i den, større ledningsrenoveringer, 

professionelt personale både på drifts og administration. 

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 kubikmeterpris, videreføre den decentrale forbrugerejet og nær demokrati 

om end i et lidt større regi og sikre forbrugerne det gode lokale vand, som de er vant 

til. 

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 de enkelte 

forbruger har indflydelse – og hvor priser og bidrag er højere.  

I Vejle Kommune har vi pt. 8 vandværker der har slået sig sammen, det er Bølling, 

Brakker, Ågård-Gravens og Ø. Starup Vandværker der afholdte stiftende 

generalforsamling den 31 maj, og hedder nu Nygård og Omegns Vandværk A.m.b.a. 

pr. 1.1.2021 

Og Brejning, Gårslev, Mørkholt og Skærup laver også en sammenlægning pr. 

1.1.2021  

Nørup Vandværk har overtager Ravning Vandværk, og skal til at lægge en 

nødforsyningsledning til St. Lihme Vandværk, så også der er de ved at styrke 

samarbejdet. 

 

Egtved vandværk er i dag et velfungerende vandværk, med de almindeligt 

forekommende udfordringer der dertil hører, men for at fremtidssikre vandværket, 



har vi indledt en dialog med vandværkerne, Ødsted, Jerlev, Nr. Vilstrup og Skibet. 

Dialogen skal afdække om et samarbejde eventuelt sammenlægning er i vores fælles 

interesse. Ved en sammenlægning, bliver det en robust størrelse. Vi i bestyrelsen 

ønsker derfor generalforsamlingens opbakning til denne videre dialog og være med 

til at fremtidssikre og bevarer den decentrale vandforsyning i vores område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


