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Oure Vandværk fremsender takstbladet for 2021 til godkendelse. Taksterne har været uændret 
siden 2018, hvor vandværkets bestyrelse valgte at sænke driftsbidraget og kubikmeterprisen for 
vand. Dette blev gjort for at nedbringe vandværkets formue.  
 
Anlægsbidrag: 
Stikledningsbidraget er 9.500 kr. 
Derudover vil nogle ejendomme blive pålagt en andel til forsyningsledninger efter nærmere 
bestemmelser. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er 300 kr. 
Årlig målerafgift pr. husstand er 160 kr. 
Vandafgiften er 2,75 kr. pr. m3. 
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Oure Vandværk havde i 2019 en underdækning på 82.675 kr., i 2018 var der en underdækning på 
101.801 kr. og i 2017 havde vandværket en overdækning på 150.786 kr. I 2016 havde vandværket 
overdækning på 168.761 kr. 
 
Vandværket havde den 31. december 2019 aktiver i alt for omkring 5,4 mio. kr. Heraf udgjorde 
vandværk og ledningsnet 1,2 mio. kr. Oure Vandværk havde kortfristede gældsforpligtelser på 
58.114 kr., og vandværkets disponible beløb var derfor på omkring 4,1 mio. kr. Heraf var ca. 1,6 
mio. kr. placeret i obligationer. 
 
Vandværket arbejder på at få etableret en ny vandværksboring syd for Oure efter en af 
vandværkets tre boringer måtte opgives pga. et stort indhold af Dimethylsulfamid (DMS). Oure 
Vandværk håber på, at etableringen af den nye boring kan påbegyndes i efteråret 2020.  
 
For at nedbringe det disponible beløb, har Oure Vandværk ikke hævet taksterne i forbindelse med 
etableringen af den nye vandværksboring.  
 
Desuden har Oure vandværk afsat budgetelementer til flere andre fremtidige projekter, herunder 
sikring af arealer omkring boringer og vandværket (100.000 kr.), løbende vedligeholdelse (100.000 
kr.), renovering af boringer (600.000 kr.) og udskiftning af rentvandspumper til energibesparende 
typer (500.000 kr.).  
 
Samlet set vurderer administrationen, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved 
takstbladets godkendelse, og vandværket arbejder mod at opfylde ”Hvile-i-sig selv-princippet”. 



1

Nanna Thekla Grønbæk

Fra: Jesper  Hegaard <hegaard@haa.dk>
Sendt: 28. september 2020 09:06
Til: Nanna Thekla Grønbæk
Cc: Ourevand
Emne: Oure Vand - Takstblad 2021
Vedhæftede filer: Takstblad 2021.pdf; Regnskab Oure Vandværk 2019.pdf; Budget 2020 - 2022.pdf; 

Beretning 2019.pdf

Hej Nanna 
 
På vegne af Oure Vandværk fremsendes udbedte materialer. 

1. Takstblad 2021 
2. Regnskab 2019 
3. Budget for kommende år 
4. Investeringsplan – fremgår af budget og budgetkommentarer 
5. Opsparede midlers anvendelse fremgår af budget 
6. Beretning for 2019 

 
Såfremt der er punkter som du ønsker uddybet bedes du kontakte mig. 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 

Jesper Hegaard 

Reg. revisor 

Kullinggade 36 
5700  Svendborg 

 
Tlf:  6221 7160 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bemærk: Denne elektroniske mail inklusiv alle vedhæftede filer er kun beregnet til den person(er) eller enhed, som den er rettet til og kan indeholde fortrolige og/eller 
lovligt beskyttet materiale og information. Uautoriseret videregivelse, kopiering, distribution eller brug af dette materiale og information er ulovligt og dermed forbudt. 
Hvis du ikke er den tiltænkte modtager og har modtaget denne mail ved en fejl, bedes du kontakte afsendere og slette hele indholdet af mailen samt destruere 
eventuelle kopier. På forhånd tak 
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