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Notat 
 

Lundeborg Vandværk - Godkendelse af takstblad for 2020 
 
Lundeborg Vandværk fremsender takstblad for 2020 til godkendelse.  
Vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret 
siden 2013. 
 
Anlægsbidrag: 
Tilslutningsafgift er uændret 10.000 kr. 
Hovedanlægsbidraget er uændret 15.600 kr. 
  
I alt er det samlede anlægsbidrag uændret 25.600 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand inkl. vandmåler er uændret 650 kr. 
 
Vandafgiften er uændret 6,50 kr. pr. m³. 
  
Alle priser er eksklusiv moms. 
  
Lundeborg Vandværk havde i 2018 en overdækning på 349.852 kr. I 2017 var 
overdækningen på 60.540 kr. I 2016 var der en overdækning på 22.062 kr. og i 
2015 en overdækning på 90.909 kr. Årets store overdækning skyldes primært et 
ekstraordinært stort vandsalg.  
 
Vandværket havde den 31. december 2018 aktiver i alt for omkring 1,9 mio. kr., 
hvoraf vandværk og ledningsnet udgjorde omkring 0,75 mio. kr. Vandværket 
havde kortfristede gældsforpligtelser for 785.509 kr., og vandværkets disponible 
beløb var reelt 366.316 kr. 
 
Bestyrelsen i Lundeborg Vandværk anbefales at oparbejde en noget større 
likvid beholdning, så de bedre vil kunne modstå uforudsete udgifter. Det 
anbefales, at et vandværk har omkring 1. mio. kr. i likvide midler. 
 
Vandværket har fortsat et stort vandspild, og arbejder aktivt på at spore og 
nedbringe vandspildet på ledningsnettet. Bestyrelsen har besluttet at lave en 
registrering af alder og forventet levetid på forsyningens ledningsnet. 
 
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt 
ved takstbladets godkendelse, ligesom ”Hvile i sig selv-princippet” vurderes at 
være overholdt.  
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Thomas Andersen

Fra: Jørgen gmail <jorgen.groenbech@gmail.com>
Sendt: 14. september 2019 17:48
Til: Jakob Nørby
Emne: Takstblad 2020 m.v.
Vedhæftede filer: Regnskab og budget til kommunen 2019.xlsx; Takster for 2019 og 2020.xlsx; 

Årsberetning for 2018.docx

Hej Jakob. 
 
Vedheftet sender jeg: 
 
Årsberetning for 2018 
Takster for 2019 og 2020 
Regnskab 2018 og budget for 2019 
 

Håber dermed at have opfyldt dine ønsker til  hyggelæsning til et par timer. � 
 
 
Venlig hilsen 
Jørgen Grønbech 
Lundeborg Vandværk Amba 



Kategori: Fast afg. Vandpris Vandafgift til Samlet pris

pr. m3 staten pr. m3 pr. m3

kr.

Målerleje 125,00

Privat beboelse 812,50

Landbrug m. dyrehold 937,50

Erhverv og institutioner 937,50 8,12 8,16 16,28

Landbrug u. dyrehold 937,50

Andet vandværk 0,00

Tilslutningafgifter

Eenfamiliehus 12.500 0 0

Fritidshus 12.500 0 0

Boligenhed på i forvejen tilsluttet 

enhed

6.250 0 0

Anlægsbidrag

Stenmurevej - Boelsmosevej-

Hesselagergårdsvej

19.500 0 0

Caroline Amalievej 28.750 0 0

Tanghavevej-Hovvej 19.500 0 0

Fredskovvej-Tanghavevej 19.500 0 0

Knarreborg Møllevej 19.500 0 0

Takster gældende for 2019 og 2020 - incl. moms
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Årsberetning for Lundeborg Vandværk Amba for 2018. 

 

 

Året 2018 har mht. levering af rent og godt drikkevand, som sædvanligt, været 

særdeles positivt – og så har vi haft en voldsom stigning i salget af vand.  
 

Som det vil fremgår af regnskabet, slutter året med et resultat på ikke mindre end 

Kr. 349.852, hvilket er en fremgang på kr. 289.312. 

 

Årsagen er, for alle der har været i landet sidste sommer, ikke svær at få øje på: 

Den varmeste og tørreste sommer i mands minde. 

 

Det har jo været dejligt og rigtig godt for vandværkets økonomi ovenpå den 

forrige sommers kulde og regn. 
 

Udgifterne til reparationer og vedligeholdelse er til gengæld faldet med omkring 

100.000 kr. i forhold til 2017. 

 

Sidste år opdagede vi en del utætheder i  Løvvænget og Skovvænget. Det 

resulterede i, at vi måtte grave ned til stort set alle tilslutningerne til hoved-

ledningerne og lave nye anboringer. De gamle var i vid udstrækning tæret 

igennem. Det var en dyr men nødvendig aktion, og vi må se i øjnene, at det sikkert 

står lige så dårligt til andre steder, så at vi i løbet af de næste år må påregne at 

skulle det meste af byen rundt med en lignende aktion. 

 

Vandspildet holder sig i år på stort set samme procent som året før, men det en jo 

på et meget større forbrug, så vi kan konstatere, at der stadig er utætheder i 

systemet, som vi skal arbejde videre på at finde og udbedre. – Det er en vanskelig 

opgave, fordi det er næsten teknisk umuligt at finde utæthederne, hvis de ikke er 

er så store, at der kommer vand op til overfladen. Vi har etableret flere ventiler 

rundt omkring i byen, så vi kan aflukke mindre områder ad gangen og dermed 

måle os frem til problemet. - Vi arbejder på sagen. 

 

Der har i løbet af året været meget stor opmærksomhed i medierne omkring for-

urening af vandboringer med pesticider. Der blev i løbet af året indført endnu 

skrappere krav og krævet endnu flere analyser, og der blev afsløret uhyggeligt 

mange problemer rundt omkring i landet, men Lundeborg Vandværk kunne som 

sædvanligt melde hus forbi – vi har INGEN problemer, men Danmarks bedste 

vand!!!  

 

Vi ville jo i bestyrelsen gerne kunne sige, at det var pga. vores indsats, men vi må 

– sammen med alle andelshaverne – bare glæde os over, at vi er så svineheldige at 

bo det bedste sted i Danmark – også når det gælder vand. 
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Det var lidt om driften – så nu over til lidt tal: 

Der er nu 389 andelshavere, hvilket er 2 mere end sidste år. Vandforbruget har 

været sådan: 

 2016 2017 2018 Ændring fra 2017-18 

    m3 % 

Oppumpet 66.283 44.967 80.346 35.379 78,7 

Købt råvand 0 0 615   

Råvand i alt 66.283 44.967 80.961 
  

      

Solgt 59.953 40.060 72.579 32.519 81,2 

Skyllevand 44 63 46 
  

I alt 59.997 40.123 72.625 
  

      

Spild 6.286 4.844 8.336 3.492 72,1 

Spildprocent 9,5 10,7 10,3   

 

Altså en voldsom fremgang i salget af vand, hvilket, som sagt, skyldes den 

formidable sommer 2018.  

Jeg vil gerne igen i år benytte lejligheden til at minde om, at det – hvis der er 

utætte vandhaner eller løbende toiletter – ikke kun koster den pris som vandværket 

opkræver, men også forøgede omkostninger til kloak. Alt i alt koster en m3 ca. 

62 kr. Så hold øje med det! 

Driftsresultatet 

Årets resultat blev kr. 289.312 bedre end året før. Det er jo rigtig godt, men næppe 

et niveau, som normalt vil gentage sig, medmindre klimaet forsætter sit amok-løb 

i årene fremover.    

Fremtiden 

Generalforsamlingen er i år, som sædvanligt, indkaldt via annonce i Svendborg 

Ugeavis, men derudover også vi Lundeborgs facebook-kalender. Oplyste igen i år, 

at der er et traktement til de fremmødte. Det havde ikke synlig effekt på 

fremmødet, men vi har jo lov at håbe på at det vil udvikle sig positivt fremover. – 

Det er meget vigtigt at der bliver skabt større opmærksomhed om byens vigtigste 

aktivitet.  
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Bestyrelsen besluttede at foretage en omfattende registrering af alle forsynings-

liniers alder og sandsynlige levetid, og derefter lave en langtidsplan for 

udskiftninger og reparationer. Det er ikke helt let, idet der er en del af lednings-

nettet, der ikke er ordentligt registreret, men vi håber og regner med at få helt styr 

på det i forbindelse med jagten på utætheder. I relation til myndighedernes krav 

om hensættelser til specifikke investeringer eller renoveringer, må vi derfor 

konstatere, at det ikke er muligt, hvorfor vi nu noterer hensættelserne (i det nye 

system kaldet overdækning) under ét som ”renovering af forsyningsledninger” og 

så udfører arbejdet når behovet opstår. Der er jo ingen mening i at lave 

udgravninger og udskiftninger af ledninger m.v. før der konstateres behov.  

Sammenfattende for året 2018 kan vi sige, at det er forløbet positivt. Vi har fint 

styr på vandkvaliteten og vi håber og tror, at det efterhånden vil lykkes at få 

indkredset problemerne med spild, så vi ser fremtiden i møde med fortsat stabil og 

effektiv levering af vand til alle de 389 brugere. 

Til slut skal sendes en tak for godt og konstruktivt samarbejde med vore 

håndværkere og offentlige myndigheder. 

 

14. marts 2019 

 

 

Jørgen Grønbech   
    
 

 

 

































Regnskab Budget

2018 2019

INDTÆGTER:

Fast afgift 276.409         279.409     Der forudsættes

Målerafgift 39.059           39.000       ingen konkrete

Indskud fra nye andelshavere 10.000           -             investeringer i 2019

Vandsalg 471.757         375.000     og 2020, men der

Andet salg -                 -             er, som det ses,

Administrationssalær 7.770             7.770         afsat væsentligt

Renter og gebyrer 4.195             4.200         større beløb til 

Salgsindtægter ialt 809.190         705.379     renovering af dele

af hovedlednings-

OMKOSTNINGER: nettet.

Lønninger, diæter og kørsel 130.141         126.000     

Køb af vand 1.691             -             

Småanskaffelser 1.345             -             

El efter fradrag af el-afgift 43.142           40.000       

Reparation og vedligehold 62.227           200.000     

Vandanalyser 12.527           12.000       

Egen vandafgift vedr. Spild -                 -             

Opmåling og kortlægning 3.333             -             

Ejendomsskat 937                1.000         

Forsikringer 7.105             7.105         

Kontingenter 7.147             7.147         

EDB, telefoner og kontorhold 43.006           46.000       

Porto, sms og gebyrer 10.741           10.000       

Revisor 18.912           17.000       

Generalforsamling og møder 4.392             5.000         

Kurser 5.169             5.000         

Annoncer og repræsentation 2.310             1.500         

Samlede omkostninger 354.125         477.752     

Resultat før afskrivninger og renter 455.064         227.627     

Afskrivninger 98.565           90.000       

Resultat før finansielle poster 356.499         137.627     

Renter 6.647             -             

Årets resultat 349.852         137.627     

Lundeborg Vandværk Amba

Regnskab for 2018 og budget for 2019
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