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Notat 
 
Oure Vandværk - Godkendelse af takstblad for 2020 
 
19/10926 
 
Oure Vandværk fremsender takstblad for 2020 til godkendelse. Taksterne er uændret i 
forhold til 2018, hvor vandværkets bestyrelse sænke den årlige driftsbidrag og 
kubikmeterprisen for at nedbringe vandværkets formue.  
 
Vandværk arbejder på at få etableret en ny vandværksboring syd for Oure efter at en af 
vandværkets tre boringer måtte opgives pga. et stort indhold af DMS, Dimethylsulfamid.  
  
Anlægsbidrag: 
Stikledningsbidrag er uændret 9.500 kr. 
 
Derudover vil nogle ejendomme blive pålagt en andel til forsyningsledning efter 
nærmere bestemmelser. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er uændret 300 kr. 
Årligt målerafgift pr. husstand er uændret 160 kr. 
 
Vandafgiften er uændret 2,75 kr. pr. m3. 
  
Alle priser er eksklusiv moms. 
  
Oure Vandværk havde i 2018 en underdækning på 101.801 kr. I 2017 havde 
vandværket en overdækning på 150.786 kr., og i 2016 var der en overdækning på 
168.761 kr. 
 
Vandværket havde den 31. december 2018 aktiver i alt for omkring 5,5 mio. kr. Heraf 
udgør vandværk og ledningsnet 1,3 mio. kr. Vandværket havde kortfristede 
gældsforpligtelser på 64.591 kr., og vandværkets disponible beløb var derfor på omkring 
4,1 mio. kr. Heraf var ca. 2,0 mio. kr. i obligationer.  
 
For at nedbringe det disponible beløb har Oure Vandværk ikke hævet taksterne i 
forbindelse med, at der er sat et arbejde i gang med at få etableret en ny 
vandværksboring. 
  
Samlet set vurderer administrationen, at Vandforsyningslovens bestemmelser er 
overholdt ved takstbladets godkendelse, og vandværket arbejder mod at opfylde ”Hvile i 
sig selv-princippet”.  
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Hej Jakob 
 
 
Hermed takstblad for 2020 og regn skab for 2018 vedhæftet., 
 
Kommentar til det medsendte.: 
Vandværket er , sammen med rådgiver fra Rambøll, ved at strikke en aftale sammen i dialog med en øko‐landmand 
om placering af en ny kildeplads. 
 
 
 
Med Venlig Hilsen 
Oure Vandværk 
Hans Georg Hansen 
Landevejen 139 
5883 Oure 
Mobil 31 45 80 42 
 
 



OURE VANDVÆRK  AMBA 
 
 
 
TAKSTBLAD gældende 1. Januar 2020. 
 
 
Tilslutningsafgifter.:  ( hele området )   Alle priser er ekscl. moms. 
 
Oure Vandværks forsyningsområde     9.500,00 kr. 
 
Yderligere vil der for nogle ejendomme blive pålagt en andel til forsyningsledning. 
1. Hvis disse ejendomme ligger udenfor nuværende forsyningsledning. 
2. Hvis vandværket ved tidligere fremføring af forsyningsledning er gået ind med 
forskud for ejendomme der ikke tidligere ønskede vand 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Vandpriser og afgifter.:      Oure Vandværks forsyningsområde  
Fast afgift pr. 1. bolig   300,00 kr. årligt   
Fast afgift pr. ekstra bolig  300,00 kr. årligt           
Målerleje               160,00 kr. årligt     
Vandpris  pr. m3           2,75 kr.        
Vandskat pr. m3    01.01.2018 i alt        6,37 kr.                
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gebyrer.:  ( hele området  
Ved forsen indbetaling    40,00 kr. 
Pr. rykker    100,00 kr. 
Lukkegebyr    640,00 kr. + Håndværker-udgifter = i alt 1.400,00 kr. 
Flyttegebyr    100,00 kr. 
Aflæsningsgebyr   100,00 kr. 
Bagatelbeløb    100,00 kr. 
 
     --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Opkrævninger sendes til ejeren af ejendommen, da det er ejeren der hæfter over for 
Vandværket. 
Opkrævning udsendes 2 gange årligt med betaling pr. 15/2  og 15/7 
         
    
Administration  
og kontaktperson.: Bestyrelsesformand 
   Hans Georg Hansen 
   Landevejen 139, 5883 Oure 
              Mobil tlf. 31 45 80 42 
   Mail.: info@ourevand.dk  
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