
Kattinge Vandværk AMBA

Referat
Ordinær generalforsamling

Torsdag d. 27. maj 2021, kl. 19:00 Hos Henrik Pedersen, Vognporten, Kattinge Bygade 24

1. Valg af dirigent.
Lisbeth Ganderup blev valgt

2. Valg af referent.
Brian Christensen blev valgt

3. Bestyrelsens beretning. Se vedhæftede bilag nr. 1 i indkaldelsen (Knud Bjerrum)
Formanden oplyste at efter udsendelsen af bestyrelsens beretning er kommet et tillæg, at vores dykpumpe
står til en renovering som vil blive igangsat.
Der var ingen kommentarer til bestyrelsen beretning.

4. Godkendelse af regnskab. Se vedhæftede bilag nr. 2  i indkaldelsen (Jesper Aarup)
Jesper Aarup gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden yderligere kommentarer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Henrik Ingemann Petersen, Jesper Aarup og Lorentz Westergaard Møller blev alle genvalgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Lisbeth Ganderup og Henrik Mærkedahl blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jesper Tornberg blev genvalgt og Ole Møller blev valgt som suppleant.

8. Budget og takstblad Se vedhæftede bilag nr. 3 i indkaldelsen (Jesper Aarup)
Takstbladet kan ikke (og skal principielt ikke) godkendes af generalforsamlingen. Det ligger p.t. hos Lejre
kommune til godkendelse i forbindelse med udvidelsen til Risen.
Bestyrelsen anbefalede, at vi fastholder takstbladets priser og at budgettet revideres med en lavere udgift
på ca. 30.000,- end det fremsendte budget (med baggrund i ændrede beregninger af udvidelsesprojektet til
Risen).
Der var ingen kommentarer efter Jesper Aarups gennemgang af takstblad og budget.
Revideret budget blev godkendt. (Vedlagt som nyt bilag til dette referat)

9. Orientering om evt. udvidelse af vandforsyning til Risen (Jesper Aarup)
Jesper Aarup gennemgik det arbejde bestyrelsen har lavet og skitseprojektet er fremvist til de involverede.
Vi afventer et ok og indbetalinger fra husene, som skal tilsluttes inden vi går videre.
Spørgsmål: Kender vi standarden af det eksisterende ledningsnet vi vil købe i forbindelse med udvidelsen?
Svar: Ja, vi har en formodning om at det er ok, men en test af ledningerne vil blive foretaget i forbindelse
med udvidelsen til Risen.
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10. Regulativ for Kattinge Vandværk. (Knud Bjerrum)
Knud Bjerrum beretter at Kattinge vandværk benytter Vandværksforeningens standard og at det er
godkendt af Lejre kommune. Regulativet ligger på www.kattingevandværk.dk

11. Orientering om BNBO og samarbejde med ØBU (Knud Bjerrum)
Bestyrelsen har rykket for svar, vedr. BNBO, hos Lejre Kommune. Men pga. mandskabsmangel forventer de
ikke at komme retur før efteråret 2021.
Samarbejdet med ØBU vil etableres, når vi har mere info fra Lejre Kommune.

12. Indkomne forslag.
Ingen.

13. Eventuelt.
Intet relevant for referatet, men kun hyggelige samtaler rundt om bordet.

Godkendt af
Lisbeth Ganderup, Dirigent
Knud Bjerrum, Formand

http://www.kattingevandvÃ¦rk.dk/
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Kattinge Vandværk AMBA

TAKSTBLAD 2021
Takstbladet afventer godkendelse af Lejre kommunalbestyrelse

(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Anlægsbidrag:
(Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes)

Ejendomstype Hovedanlæg
Ledningsanlæg
<50 m fra nuv.

Ledning

Ledningsanlæg
>50 m fra nuv.

ledning

Stik-
ledning

I alt,
<50 m

I alt,
>50 m

Fritidshus kr. 7.080,-

kr. 17.400,-

Kr. 33.310,-
(prisen er

baseret på 20
tilslutninger

langs Rishøjvej
– se note 1)

kr. 7.450,-

kr. 31.930,- kr. 47.840,-
Øvrige boliger m.

forbrug <500m3/år kr. 11.800,- kr. 36.650,- kr. 52.560,-

Øvrige boliger m.
forbrug 500-
1000m3/år

Kr. 12.980,- kr. 37.830,- kr. 53.740,-

Øvrige boliger, tillæg 1.180,- pr.
påbeg. 500 m3 - -

Bimåler på eksist.
forsyningsledning kr. 7.450,- Kr. 7.450,- 7.450.,-

Passagebidrag 17.400,- 33.310,-

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning opkræves et hovedanlægsbidrag svarende til
ændringen.

Stikledningsbidrag ved større dimensioner end 40 mm fastlægges efter konkret projektering og tilbud.

Driftsbidrag:
(Opkræves á conto halvårligt - årsafregning foretages på 1. opkrævning på baggrund af aflæsning pr. 31/12)

1. Fastbidrag, Fritidshus kr. pr. år 432,00
2. Fastbidrag, < 500 m3 / år kr. pr. år 720,00
3. Fastbidrag, 500 – 1000 m3 / år kr. pr. år 792,00
5. Målerafgift, pr måler / år kr. pr. år 90,00
6. m3-afgift kr. pr. m3 5,00
7. Statsafgift (grøn afgift) kr. pr. m3 6,37

Særafgifter:
(Opkræves på særskilt faktura)

1. Rykkergebyr (momsfri) kr. pr. rykker 100,00
2. Vandspild, herunder ulovlig have- og markvanding (momsfri) kr. pr. gang 500,00
3. Lukkegebyr kr. pr. lukning 500,00
4. Genåbningsgebyr kr. pr. åbning 1.500,00
5. Gebyr for ejendomsmægleroplysninger Pr. gang 500,00
6. Aflæsning pga. manglende selvaflæsning (momsfri) 2 Pr. gang 500,00
7. Pålagte renter ved for sen indbetaling % pr. påbeg. md. 1,5

1 Ledningsbidrag fastsættes ved fordeling af faktiske udgifter efter godkendelse af Lejre Kommune
2 Ved manglende selvaflæsning fastsættes forbrug efter skøn
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Budget 2021
(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Indtægter:

Fastbidrag, 59 interessenter kr. 42.480

Målerafgift, 61 målere kr. 5.490

A conto m3-afgift, baseret på 6.500 m3 samlet forbrug, 5,00 kr./m3 kr. 32.500

A conto statsafgift, baseret på 6.500 m3 samlet forbrug, 6,37 kr./m3 Kr. 41.405

Aflæsning af målere kr. 1.100

Årsafregning 2020 kr. 9.214

Renteindtægter kr. 0

Indtægter, i alt ekskl. Moms kr. 132.189

Udgifter:

Egenkapital:

Egenkapital 1. januar kr. 188.949

Årets overskud kr. -29.208

Egenkapital 31. december kr. 159.741

Kontingent vandværksforening kr. 3.082

Kontingent vandråd i Lejre kr. 500

Forsikringer kr. 4.000

Elektricitet kr. 10.000

Vandanalyser kr. 10.000
A conto statsafgift, baseret på 6.500 m3 samlet forbrug, 6,37 kr./m3 Kr. 41.405

Alarmabonnement kr. 3.000

Serviceeftersyn, filtre kr. 5.000

Diverse drift kr. 5.000

Reparation & vedligeholdelse 410

    Reparation & vedligeholdelse, diverse kr. 5.000

    Renovering af dykpumpe kr. 10.000

    Udgifter i forbindelse med udvidelse mod Risen kr. 59.000

Kontorhold kr. 1.000

Mødeudgifter kr. 3.000

Renteudgifter kr. 1.000

I alt kr. 161.397
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Større, fremtidige vedligeholdelsesarbejder, 30 års sigt – 2021 priser:

Løbende arbejder: Skønnet tidspunkt Skønnet udgift
Udskiftning af vandmålere år 2024 kr. 35.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2025 kr. 8.000
Udskiftning af filtermateriale år 2026 Kr. 5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2029 kr. 8.000
Udskiftning af filtermateriale år 2032 Kr. 5.000
Udskiftning af vandmålere år 2033 kr. 35.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2033 kr. 8.000
Renovering af styring år 2033 kr. 50.000
Udskiftning af filtermateriale år 2036 Kr. 5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2037 kr. 8.000
Renovering af paptag på bygning år 2038 Kr. 20.000
Udskiftning af filtermateriale år 2040 Kr. 5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2041 kr. 8.000
Udskiftning af vandmålere år 2042 kr. 35.000
Udskiftning af filtermateriale år 2044 Kr. 5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2045 kr. 8.000
Udskiftning af filtermateriale år 2048 Kr. 5.000
Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2049 kr. 8.000
Renovering af filtre år 2049 kr. 50.000

311.000
Ca. udgift pr. år, ud over det normale
vedligeholdelsesbudget kr. 11.100

Enkeltstående arbejder: Skønnet tidspunkt Skønnet udgift
Ny boring ved svigt af eksisterende år 20XX kr. 500.000
Tilslutning af nye boliger i det åbne land 3 år 2021 kr. 0
Udvidelse af beholdervolumen på vandværk 4 år 2021 kr. 180.000

Bemærk budgetunderskud på ca. 30.000,- som skyldes arbejder i forbindelse med udvidelsen mod Rishøjvej
– arbejderne bliver kun udført i 2021, såfremt projektet med udvidelsen realiseres.

Det foreslås at m3-prisen fastholdes på kr. 5,00 ekskl. moms på trods af underskuddet.

Med de ovenfor nævnte udgifter, vil der stadig fremover ske en opsparing i egenkapitalen med de
nuværende takster, så vi kan håndtere pludselige hændelser, uden at skulle optage lån og vi alligevel vil
kunne håndtere de faste, løbende vedligeholdelsesopgaver som er nævnt ovenfor.

Endvidere vil evt. nye tilslutninger i 2021 også bidrage positivt til den fremtidige drift.

3 Arbejdet skal finansieres via tilslutningsbidrag fra de nye medlemmer
4 Forudsætning for at vandværket kan forsyne nye forbrugere i det åbne land. Betales delvist af Vandværket



UDSAT !

Kattinge Vandværk AmBA

Generalforsamling 2021

Bestyrelsen afventer yderligere information om corona-situationen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning. Se vedhæftede bilag nr. 1

4. Godkendelse af regnskab. Se vedhæftede bilag nr. 2

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Budget og takstblad Se vedhæftede bilag nr. 3

9. Orientering om evt. udvidelse ag vandforsyning til Risen

10. Regulativ for Kattinge Vandværk. Godkendt af Lejre Kommune

11. Orientering om BNBO og samarbejde med ØBU

12. Indkomne forslag

13. Eventuelt

Ad 5 På valg i 2021 er Henrik, Jesper og Lorentz. Alle 3 er villige til genvalg.

Bestyrelsen for Kattinge Vandværk



Årsberetning 2020 – Kattinge Vandværk a.m.b.a. 
 
Kattinge Vandværk har i 2020 indvundet 9.588 m3 vand. Der er pumpet 8.024 m3 ud til de i alt 
59 forbrugere. Det svarer til knapt 22 m3 pr dag.  
De resterende 1.564 m3 er brugt til dels til filterskylning, og dels som et forsøg med 
gennemskylning af hele systemet for at komme vores kimtal-22 problem til livs. 
Mængderne er ca. 20% højere end normalt, hvilket må tilskrives den ekstraordinært tørre 
sommer 2020, og at der været et ledningsbrud hos en forbruger. 
 
Årets vandanalyser viser at vores vandkvalitet i starten af året stadig var udfordret af et for 
højt kimtal-22 niveau, men dette er nu under grænseværdierne. Alle øvrige måleparametre er 
ligeledes under grænseværdierne. 
 
Jesper Aarup har sammen med bestyrelsen i sagen om mulig vandforsyning til beboerne på 
Rishøjvej udarbejdet en projektplan i samarbejde med Danske Vandværker og Lejre 
Kommune. Projektplanen har været drøftet på et informationsmøde med de kommende 
forbrugere. Vores nuværende takstblad er udfordret dels på grund af et forholdsvist lille antal 
tilslutninger på en lang strækning, og dels fordi der udstår en juridisk vurdering af, hvorledes 
vandværket kan opkræve tilslutningsbidrag for sommerhusene, som ligger på lejet grund. Af 
samme grund har Lejre Kommune ikke godkendt vores seneste takstblad. Når vi har 
afklaringer af ovennævnte, skal vi arbejde videre med planen og takstbladet i samarbejde med 
de kommende forbrugere for at finde en rimelig fordeling af udgifterne mellem disse. 
 
Vi afventer fortsat at Lejre Kommune kommer med et udspil til BNBO – boringsnære 
beskyttelsesområder, hvor der typisk vil være forbud mod forbrug af gødning og 
bekæmpelsesmidler.  Dette arbejde fortsætter i samarbejde med ØBU, som indbydes til 
samarbejde, når vi kender udmeldingen fra Lejre Kommune. Bekendtgørelsen lægger op til at 
beskyttelsesområder indføres via frivillige aftaler.  
 
Vores web-master Lorentz Westergaard har i samarbejde med Groupin – Michael Højen, 
udarbejdet en hjemmeside, hvor mødekalender, referater, regnskab, analyseresultater mv. vil 
blive lagt op. Hjemmesiden er fortsat under udarbejdelse, men vil snart kunne tilgås på 
www.kattingevandværk.dk. 
 
Vi har ikke foretaget væsentlige reparationer eller udskiftninger i 2020. Vi ser heller ikke 
andre udfordringer i nær fremtid, ud over evt. gennemførelse af udvidelsesprojektet mod 
Risen, som vil medføre, at vi er nødt til at øge vores beholdervolumen på vandværket – hvilket 
der er taget højde for i vores budget. 
 
Så vi har fortsat et velfungerende vandværk med en fornuftig økonomi. Samarbejdet i 
bestyrelsen fungerer særdeles fint. Bemærk, at vi arbejder som frivillige lægfolk, der efter 
bedste evne forsøger at give svar på de spørgsmål og problemer, som vi møder. 
 
Til slut vil jeg takke alle andelshavere og bestyrelsen for godt og frugtbart samarbejde i årets 
løb. 
 
Februar 2021, Knud Bjerrum 
Formand for Kattinge Vandværk  
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Side 1 af 4 

 
Resultatopgørelse 

1. januar - 31. december 
 
 
  Alle beløb er ekskl. moms 
 

Note 2020 Budget 2019

Opkrævet fast afgift hos medlemmerne 124.402 121.105 125.766
Årsafregning 2019 -5.060 -4.000 4.550
Aflæsning af målere 1.216 2.000 2.123
Renteindtægter -865 0 0

Indtægter i alt 119.693 119.105 132.439

1 Kontingenter 2.891 4.000 3.282
2 Forsikringer 4.087 3.946 3.946

Elektricitet 11.841 10.000 8.758
3 Vandanalyse 2.643 10.000 34.073
3 Ekstraordinære vandanalyser 8.196 10.000 0

Obligatoriske kurser 0 0 0
Punktafgift til staten 51.215 41.405 40.577
Alarmabonnement 2.198 3000 2.014

4 Drift, diverse 1.500 5.000 1.687
Sereviceabb. Filteranlæg 4.598 2.500 2.565

5 Reparation og vedligeholdelse 1.677 15.000 9.600
Evt. rensning af boring 0 60.000 0
Kontrol af boring 0 0 61.770

6 Kontorhold 165 1.000 110
7 Mødeudgifter & Repræsentation 2.281 3.000 2.598

Gebyrer 209 0 265

Udgifter i alt 93.501 168.851 171.245

Resultat før ekstraordinære
indtægter og udgifter 26.192 -49.746 -38.806
Ekstraordinære indtægter 0 0 0
Ekstraordinære udgifter 0 0 0

Årets resultat 26.192 -49.746 -38.806
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Side 2 af 4 

 Balance 31. december 
 
  

Note 2020 2019

Aktiver

Kassebeholdning 0 63
Bankkonto (Lån & Spar) 227.429 187.713
Tilgodehavende hos medlemmer 0 0
Aktiver i alt 227.429 187.776

Passiver

Kapitalkonto 1. januar 162.757 201.563
Årets resultat 26.192 -38.806
Egenkapital 188.949 162.757

Forudbetalinger 0 0
Ubetalte regninger 3.125 2.500
Skyldig punktafgift vedr. 2020 25.238 20.352
Skyldig moms vedr. 2020 10.117 2.167
Gæld i alt 38.480 25.019
Passiver i alt 227.429 187.776
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Side 3 af 4 

 Noter til årsregnskabet 
 
 

1. Kontingenter
Foreningen af Private Vandværker 2.891
Vandrådet i Lejre 0

2.891

2. Forsikringer
All risk erhvervsforsikring 1.630
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring 1.180
Arbejdsskadeforsikring 1.277

4.087

3. Vandanalyser
Analyser iht. analyseplan 2.643
Særligeanayser, Kimtal 8.196

10.839

4. Drift, diverse
Græsslåning ved boring 1.500

1.500

5. Reparation og vedligehold
Udskiftning af pakninger i boring 1.677

1.677

6. Kontorhold
Nem-id betaling for nøglekort 165

165

7 Mødeudgifter & Repræsentation
Generalforsamling 2019 500
Infomøde, Risen 500
Julefrokost, bestyrelsen 1.281

2.281 
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Side 4 af 4 

Årsberetning 
 
 
Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt 
resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens 
opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet. 
 
Revisor 
 
 
 
Jesper Thornberg 
 
 
 
 
Kasserer 
 
 
Jesper Aarup 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
Knud Bjerrum  Henrik Ingemann Petersen 
 
 
Brian Christensen  Lorenz Westergaard Møller 
 
 
Andreas Skottfelt 
 
 
Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 
25. februar 2021. 
 
 
 
Dirigent 
 
 
 
___________________ 
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TAKSTBLAD 2021 
Takstbladet afventer godkendelse af Lejre kommunalbestyrelse 

(Alle beløb er angivet ekskl. moms) 
 

Anlægsbidrag: 
(Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes) 

 

Ejendomstype Hovedanlæg 
Ledningsanlæg  
<50 m fra nuv. 

Ledning 

Ledningsanlæg 
>50 m fra nuv. 

ledning 

Stik- 
ledning 

I alt, 
<50 m 

I alt, 
>50 m 

Fritidshus kr. 7.800,- 

kr. 17.400,- Note 1 kr. 8.450,- 

kr. 33.650,- kr. 16.250,- + 
ledningsbidrag 

Øvrige boliger m. 
forbrug <500m3/år 

kr. 11.800,- kr. 37.650,- 
kr. 20.250,- + 

ledningsbidrag  
Øvrige boliger m. 

forbrug 500-
1000m3/år 

Kr. 12.980,- kr. 38.830,- 
kr. 21.430,- + 

ledningsbidrag 

Øvrige boliger, tillæg 
1.180,- pr. 

påbeg. 500 m3 
- - 

Bimåler på eksist. 
forsyningsledning 

 
 

 
 
 

 
kr. 8.450,-   

Passagebidrag 
 
 

   17.400,- ledningsbidrag 

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning opkræves et hovedanlægsbidrag svarende til 
ændringen. 

Stikledningsbidrag ved større dimensioner end 40 mm fastlægges efter konkret projektering og tilbud. 

Driftsbidrag: 
(Opkræves á conto halvårligt - årsafregning foretages på 1. opkrævning på baggrund af aflæsning pr. 31/12) 

 
1. Fastbidrag, Fritidshus                                   kr. pr. år 432,00 

2. Fastbidrag, < 500 m3 / år                               kr. pr. år 720,00 

3. Fastbidrag, 500 – 1000 m3 / år                    kr. pr. år 792,00 

5. Målerafgift, pr måler / år kr. pr. år 90,00 

6. m3-afgift kr. pr. m3 5,00 

7. Statsafgift (grøn afgift) kr. pr. m3 6,37 
 

Særafgifter: 
(Opkræves på særskilt faktura) 

 
1. Rykkergebyr (momsfri) kr. pr. rykker 100,00 

2. Vandspild, herunder ulovlig have- og markvanding (momsfri) kr. pr. gang 500,00 

3. Lukkegebyr kr. pr. lukning 500,00 

4. Genåbningsgebyr kr. pr. åbning 1.500,00 

5. Gebyr for ejendomsmægleroplysninger Pr. gang 500,00 

6. Aflæsning pga. manglende selvaflæsning (momsfri) 2 Pr. gang 500,00 

7. Pålagte renter ved for sen indbetaling % pr. påbeg. md. 1,5 
                                                           
1 Ledningsbidrag fastsættes ved fordeling af faktiske udgifter efter godkendelse af Lejre Kommune 
2 Ved manglende selvaflæsning fastsættes forbrug efter skøn 

Erst
atte

t a
f n

yt 
- v

edlagt re
feratet
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Budget 2021 
(Alle beløb er angivet ekskl. moms) 

 
 

Indtægter: 
 

Fastbidrag, 59 interessenter kr. 42.480 

Målerafgift, 61 målere  kr. 5.490 

A conto m3-afgift, baseret på 6.500 m3 samlet forbrug, 5,00 kr./m3 kr. 32.500 

A conto statsafgift, baseret på 6.500 m3 samlet forbrug, 6,37 kr./m3 Kr. 41.405 

Aflæsning af målere kr. 1.100 

Årsafregning 2020 kr. 9.214 

Renteindtægter kr. 0 

Indtægter, i alt ekskl. Moms kr. 132.189 
 
 
Udgifter: 
 

 
 
Egenkapital: 
 

Egenkapital 1. januar kr. 188.949 

Årets overskud kr. -60.308 

Egenkapital 31. december  kr. 128.641 
 

Kontingent vandværksforening kr. 3.082 

Kontingent vandråd i Lejre kr. 500 

Forsikringer kr. 4.000 

Elektricitet kr. 10.000 

Vandanalyser kr. 10.000 

A conto statsafgift, baseret på 6.500 m3 samlet forbrug, 6,37 kr./m3 Kr. 41.405 

Alarmabonnement kr. 3.000 

Serviceeftersyn, filtre kr. 5.000 

Diverse drift kr. 5.000 

Reparation & vedligeholdelse  410 

    Reparation & vedligeholdelse, diverse kr. 5.000 

    Renovering af dykpumpe kr. 8.000 

    Udskiftning af gl. jernledning, Boserupvej kr. 37.100 
    Etablering af større beholdervolumen på vandværket, vandværkets 
    andel kr. 55.000 

Kontorhold kr. 1.000 

Mødeudgifter kr. 3.000 

Renteudgifter kr. 1.000 

I alt  kr. 192.497 

Erst
atte

t a
f n

yt 
- v

edlagt re
feratet
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Større, fremtidige vedligeholdelsesarbejder, 30 års sigt – 2021 priser: 
 

Løbende arbejder: Skønnet tidspunkt Skønnet udgift 

Udskiftning af vandmålere år 2024 kr. 35.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2025 kr. 8.000 

Udskiftning af filtermateriale år 2026 Kr. 5.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2029 kr. 8.000 

Udskiftning af filtermateriale år 2032 Kr. 5.000 

Udskiftning af vandmålere år 2033 kr. 35.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2033 kr. 8.000 

Renovering af styring år 2033 kr. 50.000 

Udskiftning af filtermateriale år 2036 Kr. 5.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2037 kr. 8.000 

Renovering af paptag på bygning år 2038 Kr. 20.000 

Udskiftning af filtermateriale år 2040 Kr. 5.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2041 kr. 8.000 

Udskiftning af vandmålere år 2042 kr. 35.000 

Udskiftning af filtermateriale år 2044 Kr. 5.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2045 kr. 8.000 

Udskiftning af filtermateriale år 2048 Kr. 5.000 

Vedligeholdelse af råvandspumpe år 2049 kr. 8.000 

Renovering af filtre år 2049 kr. 50.000 

    311.000 
Ca. udgift pr. år, ud over det normale 
vedligeholdelsesbudget   kr. 11.100 

 
 
Enkeltstående arbejder: Skønnet tidspunkt Skønnet udgift 

Ny boring ved svigt af eksisterende  år 20XX kr. 500.000 

Tilslutning af nye boliger i det åbne land 3 år 2021 kr. 0 

Udvidelse af beholdervolumen på vandværk 4 år 2021 kr. 180.000 

     
Bemærk budgetunderskud på ca. 60.000,- som skyldes arbejder i forbindelse med udvidelsen mod Rishøjvej 
– arbejderne bliver kun udført i 2021, såfremt projektet med udvidelsen realiseres. 
  
Det foreslås at m3-prisen fastholdes på kr. 5,00 ekskl. moms på trods af underskuddet. 
 
Med de ovenfor nævnte udgifter, vil der stadig fremover ske en opsparing i egenkapitalen med de 
nuværende takster, så vi kan håndtere pludselige hændelser, uden at skulle optage lån og vi alligevel vil 
kunne håndtere de faste, løbende vedligeholdelsesopgaver som er nævnt ovenfor. 
 
Endvidere vil evt. nye tilslutninger i 2021 også bidrage positivt til den fremtidige drift. 

                                                           
3 Arbejdet skal finansieres via tilslutningsbidrag fra de nye medlemmer 
4 Forudsætning for at vandværket kan forsyne nye forbrugere i det åbne land. Betales delvist af Vandværket 
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