
Notat  
Ollerup Vandværk – Godkendelse af takstblad for 2021  
20/18154 
 
Ollerup Vandværk har fremsendt takstbladet for 2021 til godkendelse. Vandværksbestyrelsen har i 
år valgt at hæve ledningsbidragene. De øvrige takster er uændrede.   
 
Anlægsbidrag: 
Hovedanlægsbidrag er uændret 9.000 kr. 
Ledningsbidraget er ændret fra 9.989 kr. til 10.248 kr.  
Taksten til målerbrønd er uændret 3.500 kr. 
Stikledningsbidraget er ændret fra 11.417 kr. til 11.712 kr.  
 
I alt er det samlede anlægsbidrag er ændret fra 33.906 kr. til 34.460 kr.  
 
Driftbidrag: 
Årlig afgift pr. husstand er uændret 1.200 kr. 
Målerafgift er uændret 200 kr. 
Sprinkleranlæg er uændret 2.400 kr. 
 
Vandafgiften er uændret 6,00 kr. pr. m3. 
 
Alle priser er eksklusiv moms. 
 
Ollerup Vandværk havde i 2019 en overdækning på 269.355 kr., i 2018 var overdækningen på 
162.410 kr., og i 2017 var der en overdækning på 42.197 kr. I 2016 havde vandværket en 
overdækning på 26.313 kr., og i 2015 var der en overdækning på 58.059 kr. I budgettet for 2021 
og 2022 opereres med en overdækning på hhv. ca. 61.255 kr. og 68.565 kr. 
 
Vandværkets bestyrelse undersøger i øjeblikket forskellige muligheder for at etablere et 
kalkfjerningsanlæg. Vandværket har forespurgt og modtaget positiv tilkendegivelse fra ca. 30 % af 
andelshaverne, og er nu i gang med at se på tilbud. 
 
Vandværket havde den 31. december 2019 aktiver i alt for omkring 3,6 mio. kr., hvoraf 
vandværkets bygningsmasse og ledningsnet udgør en værdi på omkring 2,6 mio. kr. Med betaling 
af den kortfristede gæld på 605.975 kr., havde vandværket en likvid beholdning 341.505 kr. 
 
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved takstbladets 
godkendelse, ligesom ”Hvile i sig selv-princippet” vurderes at være overholdt. 
 
Bestyrelsen i Ollerup 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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Venlig hilsen  
 
Jakob Nørby 
Geolog 
 
Svendborg Kommune  
Byg, Natur og Miljø 
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Fra: formand@ollerupvand.dk [mailto:formand@ollerupvand.dk]  
Sendt: 21. august 2020 15:53 
Til: Jakob Nørby <jakob.norby@svendborg.dk> 
Emne: anmodning om godkendelse af takster 
 
Vi fremsender vort takstblad for 2021, som er uændret fra tidligere år.  
Eneste ændring er Indeksreguleringen af ledningsbidragene. 
Vi vedlægger regnskab for 2019 godkendt på generalforsamling den 20/8 2020, samt ændrede vedtægter i § 8, 12 og 
13. 
Budgetter for 2021 og 2022 samt Investeringsplan. 
 
Vi afventer stadig hvordan det går med projektet Vandcenter Syd i Dalum.   
De har planlagt at det nye anlæg skal levere vand til nyt OUH. 
 
Med venlig hilsen 
Aksel Pedersen 
Ollerup Vandværk Amba 
Mobil 2145 3410 
www.ollerupvand.dk  
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