
Bilag – Administrationens bemærkninger til vandværkernes økonomi 

Vandværk  Likvide midler 
[kr.] 

Administrationens bemærkninger til 
driftsbidrag og ”hvile-i-sig-selv-
princippet” 

Bøsøre Vandværk  672.226 Over en årrække anbefales Bøsøre 
Vandværk, at hæve overdækningen, så 
der kan oparbejdes et større disponibel 
beløb for at kunne klare uforudsete 
udgifter så ”Hvile-i-sig-selv-princippet” 
tilgodeses. 

Gudbjerg Vandværk  1.059.057 Gudbjerg Vandværk vurderes at være 
robust overfor uforudsete udgifter. 

Gudme Vandværk 862.138 Gudme Vandværk har tilstrækkelige midler 
til at dække forventede kommende 
udgifter, men skal alligevel være 
opmærksom på, at det disponible beløb 
ikke bliver for lille, så ”Hvilke-i-sig-selv-
princippet” tilgodeses. 

Hesselager Kirkeby 
Vandværk  

1.888.783 Hesselager Kirkeby Vandværk anbefales 
at få nedbragt det disponible beløb, så 
”Hvile-i-sig-selv-princippet” tilgodeses. 

Hesselager 
Stationsby 
Vandværk 

513.602 Hesselager Stationsby Vandværk 
anbefales, at hæve overdækningen, så 
der kan oparbejdes et større disponibelt 
beløb for at kunne klare uforudsete 
udgifter. 

Lundeborg 
Vandværk  

135.209 Lundeborg Vandværk anbefales, at hæve 
overdækningen betydeligt, så der kan 
oparbejdes et større disponibel beløb for 
at kunne klare uforudsete udgifter. 

Ollerup Vandværk  341.505 Ollerup Vandværk anbefales, at hæve 
overdækningen, så der kan oparbejdes et 
større disponibel beløb for at kunne klare 
uforudsete udgifter.  

Oure Vandværk  4.170.189 Oure Vandværk har gennem årene skabt 
en formue. Vandværket har redegjort for 
en række tiltag i de kommende år, 
herunder etablering af en ny boring. 
Desuden har vandværket redegjort for, at 
der de kommende år skal anvendes 
diverse midler på vedligehold og 
renovering. Vandværket arbejder hen 
imod at opfylde ”Hvile-i-sig selv-
princippet”. 

Skårup Vandværk  880.015 Skårup Vandværk har tilstrækkelige midler 
til at dække forventede kommende 
udgifter, men skal alligevel være 
opmærksom på, at det disponible beløb 
ikke bliver for lille, så ”Hvilke-i-sig-selv-
princippet” tilgodeses.  



Tved Vandværk  1.192.206 Tved Vandværk anbefales, at bibeholde 
overdækningen, eller nedbringe den en 
smule så det disponible beløb ligger på 
omkring 1. mio. kr. Derved tilgodeses 
”Hvile-i-sig-selv-princippet”.  

Ulbølle Vandværk  2.959.736 Ulbølle Vandværk har gennem årene 
skabt en formue. Vandværket har 
redegjort for en række tiltag i de 
kommende år, herunder udskiftning til 
elektroniske vandmålere. Vandværket 
anbefales derudover fortsat at anvende 
formuen på, at få en ny kildeplads og evt. 
undersøge andre muligheder for at 
reducere en fortsat stigning. 

Vester Skerninge 
Vandværk  

1.878.132 Vester Skerninge Vandværk anbefales at 
få nedbragt det disponible beløb, så 
”Hvile-i-sig-selv-princippet” tilgodeses. 

Vindeby Vandværk 2.188.794 Vindeby Vandværk har optaget lån for 1,5 
mio. kr. for, at kunne imødegå en række 
tiltag for perioden 2020-2023. Tiltagene 
omfatter primært renovering af 
ledningsanlæg og boringer samt nyanlæg 
af forsyningsledninger.  
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