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14 fremmødte repræsenterende vandværkerne: Skovholm, Skov Hastrup, Osted, Hvalsø, Højby, Ryegaard, 

Ejby Strand, Fors A/S og Brunskær. 

 

Søren Klingemann (Ejby Strand) indledte temamødet med en grundvandsquiz – heldigvis svarede alle rigtig 

på mindst 16 af 20 spørgsmål og sågar svarede 2 deltagere rigtigt på 20 af 20. 

 

Vandrådets formand bød velkommen og indledte med argumenterne for at fusionere for henholdsvis små 

og store vandværker. 

 

Thomas Stokholm (Kirkebjerg Vandværk – nu fusioneret med Osted Vandværk) fortalte om, hvordan 

processen havde været for dem, da de fusionerede med Osted Vandværk. 

- I processen var det tidligt erkendt gensidigt, at de to vandværker var ligeværdige i alle henseender. 

- Rigtig gode anbefalinger på sidste slide (SPT = slag på tasken) !! 

Spørgsmål: 

Er det kun administrationen, der er lagt sammen?  

Svar: 

Nej det er det hele, der er lagt sammen, men produktionsanlæggene er opretholdt, så det er pt. kun 

besparelser på administration men på sigt også på driften. 

Spørgsmål: 

Der pumpes 120.000 m
3
 til ca. 1.000 kunder, er det ikke meget?  

Svar: 

Det skyldes at der er et par store landbrug. Taksterne blev året forud for fusionen tilpasses så der ikke var 

forskel. 

Det fortsættende selskab er A.m.b.a. selskab. 
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Bjarne Hansen (Torkilstrup Vandværk – fusioneret ind i Fors Vand Lejre A/S) fortalte om processen, da de 

fusionerede med Lejre vand i 2014. 

I starten af 00’erne opdagede Torkilstrup vandværk, at deres boring havde begrænset levetid tilbage. De 

ønskede forsyningssikkerhed og traf derfor beslutning om at lave nødforsyningsledning til Kirke Såby 

vandværk. I 2009 blev nødforsyningsledningen færdig. 

Bjarne havde som formand brugt mange ressourcer på at lave nødforsyningsledningen – og var derfor kørt 

træt i bestyrelsesarbejdet. Det besluttedes derfor at fusionere med Lejre Vand. Der var vilje fra begge sider 

– men lovgivningen var på tværs.  

I 2013 ændredes lovgivningen, så det var nemmere at fusionere en privat og offentlig forsyning. Danske 

Vandværker (dengang FVD) tilbød dengang, at de gerne ville hjælpe med værdisætningen af vandværket – 

det var dog løfte uden hold i. Derefter arbejdede Lejre Vand og Torkilstrup sammen om værdisætningen, 

med assistance af revisionsselskabet.  

Bestyrelsen arbejdede med at overlevere optegningerne og ledningsnet samt deklarere ledningerne – der 

var dog nogle udfordringer med både at få underskrifter og klarhed over ledningernes placering. 

Der blev lavet en overdragelsesaftale – som i fællesskab blev rettet til.  

Samlet set er det en vellykket fusion – fordi begge parter ville det, selvom det tog noget længere tid end 

oprindeligt antaget. 

 

Søren Nielsen (Hvalsø Vandværk – overtaget Kisserup Vandværk) fortalte om processen, hvor Hvalsø 

Vandværk overtog Kisserup Vandværk. 

Der er nok en tendens til at flere vandværker ikke længere kan finde bestyrelser – det gælder både små og 

store vandværker. 

Det kan være interessant at kigge på at fusionere flere af de mindre vandværker sammen, og derved opnå 

både administrative besparelser og mulighed for erfaringsudveksling og assistance mellem vandværkerne. 

 

---oo0oo--- 

 

Præsentationerne ligger på hjemmesiden www. lejrevandraad.dk. 

 


