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Hesselager Kirkebys Vandværk har fremsendt takstbladet for 2021 til godkendelse. 
Taksterne har været uændret siden 2016. 
 
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidraget er 6.000 kr. 
Stikledningsbidrag i by er 20.000 kr. 
Stikledningsbidrag udenfor byskilt er 40.000 kr. 
 
I alt er det samlede anlægsbidrag i by 26.000 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er 900 kr. 
Årligt målerafgift pr. husstand er 100 kr. 
Vandafgiften er 3,50 kr. pr. m³. 
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Hesselager Kirkebys Vandværk havde i 2019 en underdækning på 59.500 kr., i 2018 havde de en 
underdækning på 133.905 kr., i 2017 havde vandværket en overdækning på 177.917 kr., og i 2016 
var overdækningen på 179.808 kr.  
 
Vandværket har anlægsaktiver for 298.597 kr., og den likvide beholdning var den 31. december 
2019 omkring 2,3 mio. kr. Vandværket havde kortfristede gældsforpligtelser for 124.484 kr., og 
dermed et disponibelt beløb på omkring 1,8 mio. kr. 
 
Vandværket opfordres til, at anvende opsparingen på en undersøgelse af, om en ændring af 
indvindingsstrategien kan nedbringe indholdet af Desphenyl Chloridazon, DC i drikkevandet. Hvis 
en ændret indvindingsstrategi ikke kan nedbringe indholdet af DC, anbefales vandværket, at 
undersøge mulighederne for på anden vis, at bringe indholdet af DC ned. Her tænkes i første 
omgang på mulighederne for en ny boring. 
 
Vandværket formåede i 2019 at nedbringe egenkapitalen med ca. 59.500 kr., men har stadig et 
stort indestående. Vandværket bedes igen i år om, at nedbringe det disponible beløb til omkring 1 
mio. kr. for at overholde ”Hvile-i-sig-selv-princippet”. 
 
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets 
godkendelse. 
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Nanna Thekla Grønbæk

Fra: tonytim@it.dk
Sendt: 11. september 2020 19:57
Til: Nanna Thekla Grønbæk
Emne: Godkendelse af Taktsblad 
Vedhæftede filer: Takstblad  2021.docx; Regnskab 2019.pdf

Hej Nanna 
Jeg sender hermed taktsblad gældende for 2021 til godkendelse, samt vores regnskab 2019. 
Der er igen i år igen ændringer i taktsbladet, vi er ved ad få lavet alarm overvågning af hele vandværket (blue 
control) selvfølgelig  ren sikkerhedsmæssig og for at nedbringe vores egenkapital.  
 
Med venlig hilsen 
Tony Tim 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

Takstblad gældende fra 1. januar 2021 
 

 
Forsynings- og stikledningsbidrag pr. ejendom / bolig udenfor                                                      

byskilt. Takstgrænse er indtegnet på bykort som bilag                kr.  40.000,00 

                

               Forsynings- og stikledningsbidrag pr. ejendom / bolig indenfor 

               byskilt. Takstgrænse er indtegnet på bykort som bilag                kr.  20.000,00 

 

               Hovedanlægsbidrag (tilslutningsafgift pr. ejendom / bolig                 kr.    6.000,00 

 

Abonnement (fast afgift) pr. ejendom / bolig, pr. år  kr.       900,00 

               Abonnement pr. lejlighed, pr. år i udlejningsejendom med 

mere end 1 lejlighed    kr.       800,00 

               Permanent frakobling af af vandforsyningen                                     kr.      5000,00 

 

Målerleje pr. år    kr.       100,00 

Vandforbrug – pr. m3    kr.           3,50 

Vandafgift til Staten (inkl. drikkevandsbidrag 0,19) – pr. m3           kr.           6,37             

              

               Gebyrer: 
 Genåbning for vand           kr.        800,00                                                                 

 Gebyr – 1. rykker (momsfri)   kr.          50,00 

 Gebyr – 2. rykker (momsfri)   kr.        100,00 

 Ved for sent afleveret aflæsningskort (momsfri)  kr.        100,00 

 Aflæsningsgebyr    kr.        300,00 

  

 

Hvis ikke andet er nævnt er ovenstående priser excl. moms. 

 
Forsynings og tilslutningsafgiften indexreguleres 1 gang årligt i henhold til Dansk Vandteknisk 

forenings indextal. 

 

Tjek din vandkvalitet: www.hesselagervandvaerk.dk  

 

NB! 

Vandværket skal informeres ved ejerskifte. 

 

Bestyrelsen 
 

 

Hesselager Kirkeby´s 

Vandværk 

5874 Hesselager 
 

 

d 

dfcg 

Formand : Tony Tim   

                  Falledvej 17           Tlf. 26404244 

Kasserer :  Erik Pedersen 

                  Smedestræde 1       Tlf. 62251123 

SE-nr.                                       DK-19796418 

Hesselager                   den   01-10-2020    

http://www.hesselagervandvaerk.dk/
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