
Notat 
 
Vester Skerninge Vandværk - Godkendelse af takster for 2020 
 
19/10916 
 
Vester Skerninge Vandværk har fremsendt taksterne for 2020 til godkendelse. Vandværksbestyrelsen har 
valgt ikke at ændre taksterne. Taksterne har været fastholdt siden 2013. 

 
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidrag er 10.000 kr. 
Ledningsbidraget er 24.000 kr. 
Stikledningsbidraget for et parcelhus er på 20.000 kr. 
 
Det samlede anlægsbidrag er 44.000 kr. 
 
Uden for ledningsnettet tager bestyrelsen det op i de enkelte tilfælde. 
 
Driftbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er 800 kr. 
 
Vandafgiften er 3,00 kr. pr. m3.  
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Hundstrup Vandværk blev fusioneret med Vester Skerninge Vandværk den 1. januar 2018 og er nu en del af 
Vester Skerninge Vandværk. 
 
Vester Skerninge Vandværk blev allerede i 2016 underlagt vandsektorloven, da de nu i flere år har solgt 
mere end 200.000 m3 årligt. Vandværket skal bl.a. holde sig indenfor en indtægtsramme, og skal indsende 
årsregnskabet til kontrol ved forsyningssekretariatet. 
 
Forsyningssekretariatet havde ingen bemærkninger til årets regnskabet 2017, og regnskabet for 2018 er 
indsendt, men ikke behandlet af Forsyningssekretariatet endnu. 
 
Vandværket havde i 2018 et overdækning på 410.487 kr. I 2017 havde vandværket et underdækning på 
337.229 kr., og i 2016 var der et overdækning på 84.126 kr. 
 
Vester Skerninge Vandværk havde den 31. december 2018 aktiver i alt for omkring 9,6 mio. kr. Vandværkets 
bygningsmasse og ledningsnet udgør en værdi på omkring 3,9 mio. kr. Derudover er der hensat ca. 2,0 mio. 
kr. til at imødegår en evt. lukning af Scanhide. Virksomheden aftager halvdelen af vandværkets årlig 
produktion, og der skal fortages omfattende ændringer, hvis denne storforbruger bortfalder. 
 
Vandværket har ved regnskabsårets afslutning kortfristede gældsforpligtigelser for omkring 1,4 mio. kr., og 
dermed et reelt disponibelt beløb på omkring 2,3 mio. kr. 
 
I 2018 blev der etableret en pumpestation mellem Hundstrup og Vester Skerninge på Vestre Nørremarksvej. 
 
Administrationen vurderer på den baggrund, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved 
takstbladets godkendelse, og at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende 
udgifter. Administration vil gå i dialog med vandværket om at få nedbragt det disponible beløb, så ” Hvile-i-
sig-selv-princippet” tilgodeses. 
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