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SUNDS VAND OG VARMEVÆRK  

BERETNING 01. JANUAR 2019 – 31. DECEMBER 2019 

 

Bestyrelsens beretning for 2019 tegner et billede af at flere større projekter er kommet i 

mål. Samtidig er driften forløbet tilfredsstillende, hvilket bl.a. skal ses i lyset af at der i 

starten af året blev ansat en ny driftsassistent. Samtidig er der sket nogle investeringer på 

materielområdet, således der kan opnås driftsbesparelser gennem synergi og ved at 

insource visse opgaver. 

Det bør fremhæves, at samarbejdsaftalen indgået med Sunds Elforsyning medio 2018 er 

blevet synlig for forbrugerne gennem en ny webportal for ”Sunds Forsyning”. Hensigten 

med webportalen er at gøre det nemmere for forbrugerne at finde relevante oplysninger 

om forsyningsselskaberne og om driftsstatus. Sidst men ikke mindst er der via websiden 

også adgang til kundeportalen, som er et godt værktøj til detaljeret at monitere og 

korrigere sit forbrug og til at følge med i egen økonomi. Det skal erindres, at en 

hovedforudsætning for at kundeportalen kan fungere er, at Sunds Forsynings store projekt 

med målerudskiftninger og fjernaflæsning kom fuldt og endeligt i mål i 2019.   

Det skal medgives, at funktionaliteten af kundeportalen godt kan blive endnu bedre – og 

det søger vi løbende at have fokus på. 

En del forbrugere vil formentlig have bemærket, at der er sket en ændring af aconto 

opkrævningernes forfaldsdato. Det skyldes, at der er indført en obligatorisk ny 

afregningsform for el. Bestyrelsen har besluttet, at vand og varme følger de nye 

forfaldsdatoer således at forbrugerne fortsat får samlede aconto opkrævninger samt 

årsafregning. 

Beslutningen er også et udtryk for at samarbejdet i rammen af sunds forsyning fortsat 

udvikler sig positivt. Vi var glade for at kunne åbne dørene for forbrugerne den 27. april og 

vi noterede os, at interessen var stor idet ca. 240 personer kom forbi den dag. Opmuntret 

af den store opbakning bag Sunds Forsyning har de to bestyrelser holdt et fælles visions  

og strategi møde, som peger i retning af et endnu tættere samarbejde i de kommende år. 

Som afslutning på den mere generelle del af beretningen vil jeg endnu engang ønske 

sunds elforsyning tillykke med de 100 år som Sunds- Vand og Varme var inviteret med til 

at fejre på behørig vis den 8. november. Dagen vidnede i høj grad om en 100-årig i fin 

form og som er klar til at møde nye udfordringer.  

 

Herefter følger beretningen vedrørende de to forsyningsområder, vand og varme. 
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Vand 

På vandsiden er der fra det politiske og på det kommunale niveau en stigende bekymring 

omkring sikring af drikkevandsressourcerne i Danmark. Det er en bekymring som sunds 

vandværk deler og tager alvorligt. I Herning kommunes vandråd har der været en drøftelse 

af emnet ”borings nære beskyttelses områder (BNBO)”. Kort fortalt betyder det at 

vandværker bør have fuld kontrol over hvad der udledes i jorden inden for et areal på 300 

m omkring hver enkelt boring. I yderste konsekvens kan det betyde at det enkelte 

vandværk må opkøbe jorden. I vandrådet har der været foreslået en solidarisk løsning 

hvor alle kommunens vandværker bidrager økonomisk til at vandværker som har dette 

behov kan få støtte til opkøb. I sunds vandværk har vi den holdning, at opkøb af jord til 

sikring af drikkevandsboringer er en overkommelig investering på lige fod med alle andre 

nødvendige investeringer i forbindelse med vandværksdrift, som det enkelte vandværk 

selv må afholde. I sunds har vi i øvrigt ikke behov for opkøb af jord eller særlige aftaler 

med lodsejere i forhold til BNBO. Det skal dog tilføjes, at samtlige boringer i Sunds er 

beliggende i det samme område og bestyrelsen overvejer at udpege alternative 

boringsområder.   

Bestyrelsen kan atter i år berette at vi stadig producerer rigeligt vand af en god kvalitet. 

Der bliver løbende taget laboratorieprøver af vandet og disse rapporter kan læses på 

vores webside. Der har været en tilgang på 40 kunder hvilket bringer os op på i alt 2075 

vand kunder.  

Den ekstra indsats for at reducere vandtabet som bestyrelsen berettede om sidste år er 

fortsat i 2019. Der er desuden renoveret vandledninger på Nordsøvej, Nøddevej og 

Teglgaardvej. Der er derved sket en yderlige reduktion af vandtabet som nu kan opgøres 

til 4,5%.  

Vores forsyningsområde har lidt usædvanligt været berørt af to større vandafbrydelser idet 

en entreprenør som arbejdede på kloakprojektet for Herning Vand på Fyrrely kom til at 

beskadige hovedledningen fra vandværket. Det beklager vi naturligvis. 

Af regnskabet vil det kunne konstateres, at resultatet af driften stemmer godt overens med 

den planlagte underdækning. Sagt på en anden måde så får forbrugerne stadig meget 

billigt vand fordi driften skal hvile i sig selv og fordi vi stadig er i gang med en 10 års pålagt 

tilbagebetaling af en historisk akkumuleret overdækning. Det skal bemærkes, at 2020 

bliver det sidste år med tilbagebetaling og forbrugerne må forberede sig på højere 

vandpriser fra 2021. 

 

Varme 

På varmesiden blev to større projekter afsluttet i 2019. Der blev installeret ny skorsten 

samt ekstra gaskedel på Linå værket. Hele anlægget er nu godkendt og idriftsat. Linå 
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værket kan nu forsyne hele byen med varme produceret på gas i spids- og reservelast 

situationer. Det har der desværre været god grund til i langt større omfang end vanligt 

grundet uforudsete udfald af Herningværket og i forbindelse med Herningværkets 

ombygning. Alt andet lige er det noget dyrere at fyre med gas end med flis og det kan 

aflæses på årsregnskabet. Herningværket kom i drift med det nye røgkondenseringsanlæg 

i juli måned. Der har været og er stadig nogle tekniske udfordringer, som først forventes 

løst i sensommeren 2020, men som udgangspunkt ligger varmeprisen fra Herning meget 

tæt på det niveau som var forudsætningen for aftalen med Oersted. 

Desuden lykkedes det bestyrelsen at få et meget fordelagtigt kommunekredit lån hjem til 

finansiering af vores andel af ombygningen af Herningværket – nemlig 0% i rente!!  

Bestyrelsen har valgt at nedsætte varmepris samt m2 bidrag om end med et beskedent 

beløb men tendensen forventes videreført i 2021. 

I overensstemmelse med tidligere beslutning har bestyrelsen besluttet også at følge 

kloakrenoveringerne i 2019. Der er derfor skiftet varmerør på Teglgaardvej (sidste etape) 

samt på Nøddevej.  

Samlet set har der været gennemført investeringer i 2019 på et niveau over det normale. 

Regnskabet for 2019 udviser er større underdækning end budgetteret. Set i lyset af 

omstændighederne er det bestyrelsens opfattelse, at regnskabet er tilfredsstillende og at 

underdækningen kan håndteres i forhold til sidste års overdækning. 

Bestyrelsen noterer sig, at der har været en tilgang på 27 forbrugere i 2019 hvilket bringer 

det samlede antal forbrugere op på 1663. Når man sammenligner med tilgangen af 

forbrugere på vandsiden må det konstateres, at ikke alle tilvælger fjernvarme. Som nævnt 

sidste år skal vi blive bedre til at ”sælge” fjernvarme som en ren, grøn, billig og nem 

opvarmningsform, hvor kunden ikke skal tænke på andet end at åbne for radiatoren og 

justere anlægget til at udnytte den leverede varme bedst muligt.   

 

P.b.v. 

 

Stig Østergaard Nielsen 

 


