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Notat 
 
Hesselager Kirkebys Vandværk - Godkendelse af takstblad for 2020 
 
Hesselager Kirkebys Vandværk fremsender takstblad for 2020 til godkendelse. 
Taksterne har været uændret siden 2016. 
  
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidraget er uændret 6.000 kr. 
Stikledningsbidrag i by er uændret 20.000 kr. 
Stikledningsbidrag udenfor byskilt er uændret 40.000 kr. 
  
I alt er det samlede anlægsbidrag i by uændret 26.000 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er uændret 900 kr. 
Årligt målerafgift pr. husstand er uændret 100 kr. 
Vandafgiften er uændret 3,50 kr. pr. m³. 
  
Alle priser er eksklusiv moms. 
  
Hesselager Kirkebys Vandværk havde i 2018 en underdækning på 133.905 kr. I 
2017 havde vandværket en overdækning på 177.917 kr., og i 2016 var 
overdækningen på 179.808 kr. mens der i 2015 var der en overdækning på 
192.701 kr.  
 
Vandværket har anlægsaktiver for 298.597 kr., og den likvide beholdning var 
den 31. december 2018 på knap 2,4 mio. kr. Vandværket havde kortfristede 
gældsforpligtelser for 141.065 kr., og dermed et disponibelt beløb på omkring 
2,0 mio. kr. 
 
Vandværket opfordres til, at anvende opsparingen på en undersøgelse af, om 
en ændring af indvindingsstrategien kan nedbringe indholdet af Desphenyl 
Chloridazon, DC i drikkevandet. Hvis en ændret indvindingsstrategi ikke kan 
nedbringe indholdet af DC, anbefales vandværket at undersøge mulighederne 
for på anden vis at bringe indholdet af DC ned. Her tænkes i første omgang på 
mulighederne for en ny boring.  
 
Vandværket har i 2019 undersøgt muligheden for, at investere i solceller til 
vandværket, men har konstateret, at dette ikke er hensigtsmæssigt. 
 
Vandværket formåede i 2018 at nedbringe egenkapitalen med ca. 130.000 kr., 
men har stadig et stort indestående. Vandværket bedes igen i år om, at 
nedbringe det disponible beløb til omkring 1 mio. kr. for at overholde ”Hvile i sig 
selv-princippet”.  
 
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt 
ved takstbladets godkendelse.  
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Hej Jakob 

Her kommer vores regnskab for 2018, og vores taktsblad for 2020 til godkendelse. 

Som du ser er vores egenkapital reduceret, og det bliver det også til  på vores resultat 2019. 

Vi har undersøgt om vi skulle invester i solceller til vandværket og dermed bruge nogle penge…  

Huset ligger dårligt forhold til solen, så det var en FOR god måde at mindske vores kapital på. 

Mvh Tony Tim 

Hesselager Kirkeby vandværk 

 



                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Takstblad gældende fra 1. januar 2020 
 

 
Forsynings- og stikledningsbidrag pr. ejendom / bolig udenfor                                                      

byskilt. Takstgrænse er indtegnet på bykort som bilag                kr.  40.000,00 

                

               Forsynings- og stikledningsbidrag pr. ejendom / bolig indenfor 

               byskilt. Takstgrænse er indtegnet på bykort som bilag                kr.  20.000,00 

 

               Hovedanlægsbidrag (tilslutningsafgift pr. ejendom / bolig                 kr.    6.000,00 

 

Abonnement (fast afgift) pr. ejendom / bolig, pr. år  kr.       900,00 

               Abonnement pr. lejlighed, pr. år i udlejningsejendom med 

mere end 1 lejlighed    kr.       800,00 

               Permanent frakobling af af vandforsyningen                                     kr.      5000,00 

 

Målerleje pr. år    kr.       100,00 

Vandforbrug – pr. m3    kr.           3,50 

Vandafgift til Staten (inkl. drikkevandsbidrag 0,19) – pr. m3           kr.           6,37             

              

               Gebyrer: 
 Genåbning for vand           kr.        800,00                                                                 

 Gebyr – 1. rykker (momsfri)   kr.          50,00 

 Gebyr – 2. rykker (momsfri)   kr.        100,00 

 Ved for sent afleveret aflæsningskort (momsfri)  kr.        100,00 

 Aflæsningsgebyr    kr.        300,00 

  

 

Hvis ikke andet er nævnt er ovenstående priser excl. moms. 

 
Forsynings og tilslutningsafgiften indexreguleres 1 gang årligt i henhold til Dansk Vandteknisk 

forenings indextal. 

 

Tjek din vandkvalitet: www.hesselagervandvaerk.dk  

 

NB! 

Vandværket skal informeres ved ejerskifte. 

 

Bestyrelsen 
 

 

Hesselager Kirkeby´s 

Vandværk 

5874 Hesselager 
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Formand : Tony Tim   

                  Falledvej 17           Tlf. 26404244 

Kasserer :  Erik Pedersen 

                  Smedestræde 1       Tlf. 62251123 

SE-nr.                                       DK-19796418 

Hesselager                   den   01-10-2019    

http://www.hesselagervandvaerk.dk/


Hesselager Kirkeby's Vandværk
5874 Hesselager

Resultatopgørelse for perioden: 1.1. - 31.12.2018

Indtægter
Hele kr. 2018 Hele kr. 2017

Salg af vand excl. afgifter:
_ "--a!ia ble Y_Cl~~~!~i!~~,=--------_---_---------------- _ _ §!§j)§2 ~
_yC!~_t~_~fgif!_~r____ _ .. 257.125

356.077

,I ~!I~I~tni~9~~fgJfter. _~ __?C~<'J/('W-~Ae~vk/ (/fI-! ,:1 72.000
~ndre indt~9t~r _ - _JL1ZZ .

-373
O-- ,_ ... _.'- ._- _._~._--'--- .-

-550

!3e~teindt~Jlter _~~~to,______ _
Udbytte fra ~kti~r___ _ _
Kursregulering aktier

Indtægter! alt 433.331

Omkostninger

Elektricitet 17.362
_._.~ -- o ,_

?estyrelse_9g _g~lJ~r?lfQrs9mljlJg_- _tQ,QQI __
Alm. vedliqeholdelse __ 471.086
Forsikringer og~QlJti[lg-elJt~L-- _fL670 _
Vandprøvekontrol 8.296
Ejendomsskat incl. affaldsgebyr 1.804

\.J -E . F - Ad .. t r- . .... 38.545_~erg ,__y.n___ rr!ID'_~__C9 _~Qn~§~lY'c~___ . _
~~ --~~

~dlæg kørsel/telt. m.v. . __3~A__
I?_ar'kge_~y.rer___ ___ 873
JSo_ntor__~r!ik!~~______ 7~9_
Annoncer 585.- -,_.-----_.----_ .._.' -----
Gaver __ _ 8QJ.. _

_!~~på .d~~!9r~!________________________________________ 1.468

Omkostninger i alt 567.236/

Arets resultat overført til egenkapital -133.905



Hesselager Kirkeby's Vandværk
5874 Hesselager

Balance pr. 31.12.2018

2018
Aktiver

Anlægsaktiver

(Der er ikke foretaget afskrivninger)

Ejendom _,. _
Vandværksanlæg

188.000
110.597

I alt anlægsaktiver 298.597/

Omsætningsaktiver

Debitorer
Arsopgørelse vedr. 2018 periodiseret 10.144

--Ailaretii'godehave'i1der'''' .. _." ..- .., ~~!3?i_
CnecT<KOrrto8170-f31'4fcf' . . . 976.097
Fynske Bank,-kto~-81744b4-2:r~r---'-'----"'- -----.--- __o .,'- --'1~Q.?~11~=
Aktier i Fynske-Sank(TOO stk~r"-'---""- -- - --,,-- --,.-. 8.150

I alt omsætningsaktiver 2.089.348/

Aktiver i alt 2.387.945



Hesselager Kirkeby's Vandværk
5874 Hesselager

Balance pr. 31.12.2018

Passiver
2017

I
Egenkapital: j

. 1
2.202:8681,.' .. " . I

1TI"'~171

2.380.7851

Saldo ved årets begyndelse
Fets resultat -.---.-.--------

I
I2.380.785 ~";:,,n

-------!
-133.905 t~--..-.;..~

2.246.880 ~
~

Egenkapital i alt

'--" Gæld:

_.~:~:;di~!;~;_:te_r~ __. . .__ 24_8~ __1 21l ..:Z~11
_Y~~d~f91fL . .. 90.483 j- 88J6191

Mellemværende med Energi Fyn 1.818 ! 124 i---~ ---~-,--------_..-.----..-_._-.-~~._~._----~--..._._----_._-----------! ,
Skyldige omkostninger mv. __ 23.935! 21.712!

_.- - --- ---- "--- . - ------ -- .- --- . _._-- !-I -------!,
i

I alt gæld 141.065L! 131.7561
_______ --- ----.-.--.- .. - ---- r

I

I
Passiver i alt 2.387.945 ;t

===::i::::::::=======:

Foranstående resultatopgørelse og balance er opstillet på basis af den daglige bog-
føring. Bankbeholdninger er afstemt med kontoudtog og årsopgørelser.

Administrationsservice Fyn

~~9

Revisionen har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag / bogføring og har
konstateret beholdningerne tilstede.
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Hesselager, den 1'3-2019
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