
Bilag – Administrationens bemærkninger til vandværkernes økonomi 

Vandværk 

Likvide 

midler 

[kr.] 

Administrationens bemærkninger til driftsbidrag og 

”hvile-i-sig-selv-princippet” 

Bøsøre Vandværk 436.195 
Bøsøre Vandværk anbefales, at hæve overdækningen, så 
der kan oparbejdes et noget større disponibelt beløb for at 
kunne klare uforudsete udgifter. 

Gudbjerg 
Vandværk 

1.140.200 
Gudbjerg Vandværk har sænket m3 prisen i 2018 for at 
undgå, at der skabes en formue. Vandværket vurderes at 
være robust overfor uforudsete udgifter. 

Hesselager 
Kirkebys Vandværk 

1.948.283 

Det er lykkedes vandværket at bringe indholdet af Desphenyl 
Chloridazon i drikkevandet et godt stykke ned under 
grænseværdien ved at ændre i indvindingsteknikken. 
Hesselager Kirkebys Vandværk har skabt en mindre formue, 
og administrationen anbefaler, at vandværket investerer i 
forbedringer i vandværket. 

Lundeborg 
Vandværk 

366.316 
Lundeborg Vandværk anbefales, at hæve overdækningen, 
så der kan oparbejdes et noget større disponibel beløb for at 
kunne klare uforudsete udgifter. 

Ollerup Vandværk 481.825 
Ollerup Vandværk anbefales, at hæve overdækningen, så 
der kan oparbejdes et noget større disponibel beløb for at 
kunne klare uforudsete udgifter. 

Skårup Vandværk 619.595 

Skårup Vandværk har nedbragt deres formue ved i 2017 at 
investere i nye digitale vandmålere og i 2017 og 2018 en ny 
vandledning på Vidjekrogen. I 2018 er den disponible 
beholdning dermed yderligere nedbragt. Vandværket lægger 
i de kommende år penge til side til en ny kildeplads. 
Vandværket skal nu være opmærksom på at den likvide 
beholdning ikke bliver for lav. 

Tved Vandværk 1.145.542 
Tved Vandværks takster er fastholdt siden 2012. 
Vandværket vurderes at være robust overfor uforudsete 
udgifter. 

Ulbølle Vandværk 2.481.431 

Ulbølle Vandværk har gennem årene skabt en formue.  
Vandværket har redegjort for en række tiltag i de kommende 
år, herunder udskiftning til elektroniske vandmålere. 
Vandværket anbefales derudover fortsat at anvende formuen 
på, at få fundet en ny kildeplads eller undersøge andre 
muligheder for at imødegå en fortsat stigning af pesticidet 
bentazon i grundvandet.  

Vindeby Vand 449.762 

Vindeby Vand har derudover hensatte midler for omkring 1,5 
mio. kr. til renoveringer og nyanskaffelser, hvorfor Vindeby 
Vand har muligheden for at imødegå uforudsete udgifter ved 
at omprioritere.  
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