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Bøsøre Vandværk har fremsendt takstbladet for 2021 til godkendelse.  
Vandværksbestyrelsen har valgt, ikke at ændre taksterne fra 2020.  
 
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidraget er 10.000 kr. 
Ledningsbidraget er 26.752 kr. 
 
I alt er det samlede anlægsbidrag 36.752 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er 750 kr. 
Årlig målerafgift pr. husstand er 100 kr. 
Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m³. 
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Bøsøre Vandværk havde i 2019 en overdækning på 14.158 kr., i 2018 havde de en underdækning 
på 29.421 kr., og i 2017 havde de en overdækning på 59.134 kr. 
 
Vandværket havde den 31. december 2019 aktiver i alt for omkring 2,8 mio. 
kr. Heraf udgør vandværk og ledningsnet 1,2 mio. kr. Når den kortfristede gæld på 164.624 kr. er 
betalt, har Bøsøre Vandværk et disponibelt beløb på 672.226 kr. 
 
Den store opgave for Bøsøre vandværk har i 2019 været, at få skiftet administrationssystemerne. 
Yderligere ser Bøsøre Vandværk frem til renovering af dele af ledninger og tilslutninger, hvor første 
opgave var Stokkebæk Strand i 2018. For slutningen af 2020 er der planlagt fornyelse af 
vandledninger og stophaner i området ved Stubmarken, og i 2021 er der planlagt renovering af 
stikledninger ved Holmskov Strand.  
   
Bøsøre Vandværk anbefales fortsat, at hæve overdækningen, så der kan oparbejdes en noget 
større likviditet. Det vurderes, at et privat vandværk bør have et disponibelt beløb på omkring 1 
million til uforudsete udgifter som f.eks. til en ny boring. Vandværket har, bortset fra 2017, øget 
deres disponible beløb de seneste år.  
 
Det disponible beløb er i 2019 steget med omkring 235.000 kr. Trods bestyrelsens beslutning om 
at hæve særligt driftsbidraget, forventes der ikke en yderligere forbedring af likviditeten i de 
kommende år. Dette skyldes særligt det planlagte ledningsudskiftningsarbejde i 2020 og 2021, 
hvor der forventes en omkostning på ca. 650.000 kr. for området ved Stubmarken og 250.000 kr. 
for området ved Holmskov. Først i 2024 påregnes likviditeten at være på omkring 1 mio.  
 
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets 
godkendelse, ligesom ”Hvile i sig selv-princippet” vurderes at være overholdt. 
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Nanna Thekla Grønbæk

Fra: Anders Skriver <askriver@gmail.com>
Sendt: 10. september 2020 13:02
Til: Nanna Thekla Grønbæk
Emne: Godkendelse af takstblad.
Vedhæftede filer: 2019 Årsrapport.pdf; Generalforsamling 2020 referat.pdf; 5 års budget.pdf; 

takstblad_2021.docx

Hej,  
Vedlagt er: 

 Takstblad for 2021 
 Referat af årets generalforsamling 
 Årsregnskab 2019 
 5 års likviditetsbudget 

 
Driften af Bøsøre Vandværk forløber tilfredsstillende. Som det fremgår af vedlagte likviditetesbusget har vi 
planlagt vedlighodelse på dele af vores ledninger og tilslutninger. Udgifterne holdes inden for vores 
likviditet, så taksterne er uændrede. 
Skule der være ønske om yderligere informationer til brug for godkendelse af takstbladet, så kontakt mig 
mig. 

Med venlig hilsen 
Anders Skriver 
Formand Bøsøre Vandværk 
E-mail: askriver@gmail.com 
Mobil: +45 23 33 55 45 
 



Bøsøre Vandværk  amba 
http://bøsørevand.dk/ 
CVR-nr: 32926150 
Bank: Reg: 5960  Ktnr: 8035263 

C/O AM Regnskab IVS 
Violvej 9, Grønnemose 
5560 Aarup 
Tlf. 40 60 94 96 
kontakt@am-regnskab.dk 

Formand Anders Skriver 
Åhusene 9, 5871 Frørup 
Tlf.: 23 33 55 45  
Email: askriver@gmail.com 

 

 

 

Takstblad 2021 
 

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning     

1. Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed Kr. 10.000 

2. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) 
Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er 
fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen. Kr. 26.752 

3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning 
prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.      

I alt anlægsbidrag, eksklusive stikledningsbidrag Kr. 36.752 

   

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter 
”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.   

   
Driftsbidrag, vandpris m.m.     

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Kr. 750 

      

Målerafgift lille Kr. 100 

Målerafgift stor Kr.  200 

Vandpris pr. m3 Kr. 8,00 

Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift) Kr.  6,37 

   
Gebyrer     

Flyttegebyr Kr. 75 

Rykkerskrivelse Kr. 100 

Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse Kr.  250 

Lukning af vand Kr.  750 

Genåbning af vand Kr.  750 

 

Alle priser er ekskl. moms 
 
Bestyrelsen for Bøsøre Vandværk amba 

 
Anlægs- og driftsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen den   

http://bøsørevand.dk/
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