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20/18154 
 
Hesselager Stationsby Vandværk fremsender takstbladet for 2021 til godkendelse. 
De fleste takster har vandværksbestyrelsen valgt, at beholde uændret. Disse har været uændret 
siden 2019. Taksten for hovedanlægsbidraget, ændres fra 12.010 kr. til 12.000 kr.  
 
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidraget er ændret til 12.000 kr. 
Ledningsbidraget i er uændret 12.010 kr. 
 
I alt er det samlede anlægsbidrag ændret til 24.010 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand inkl. vandmåler er uændret 920 kr. 
Målerafgift pr. husstand er uændret 100 kr.  
 
Vandafgiften er uændret 6,75 kr. pr. m³. 
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Hesselager Stationsby Vandværk havde den 31. december 2019 en overdækning på 95.153 kr., i 
2018 var overdækningen på 1,091 kr. og i 2017 havde vandværket en underdækning på 196.248 
kr.  
 
Vandværket havde den 31. december 2019 aktiver for i alt omkring 7.1 mio. kr. Heraf udgør 
anlægsaktiverne cirka 6,0 mio. kr. og omsætningsaktiverne knap 1,1 mio. kr. Det disponible beløb 
var på omkring 0,5 mio. kr. efter den kortfristede gæld var betalt. 
 
Hesselager Stationsby Vandværk har udarbejdet en handlingsplan der forløber sig over en femårig 
periode (2020-2025). Handlingsplanen skal dække over nyetablering af forsyningsledninger, 
stikledninger og jordledninger. Yderligere påtænkes det, at installere solceller og eventuel 
udstykning. 
 
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets 
godkendelse, ligesom ”Hvile-i-sig-selv-princippet” vurderes at være overholdt. 
 
Bestyrelsen i Hesselager Stationsby Vandværk anbefales dog at oparbejde en større likvid 
beholdning, så de bedre vil kunne modstå uforudsete udgifter. Det anbefales, at et vandværk har 
omkring 1. mio. kr. i likvide midler. 
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