Bilag – Administrationens bemærkninger til vandværkernes økonomi
Vandværk

Likvide midler
[kr.]

Bjerreby Vandværk

1.799.601

Bøsøre Vandværk

939.421

Gudbjerg Vandværk

1.356.621

Gudme Vandværk

882.796

Hesselager Kirkebys
Vandværk

1.623.957

Hesselager
Vandværk

517.862

Administrationens bemærkninger til
driftsbidrag og ”hvile-i-sig-selvprincippet”
Bjerreby Vandværk har et lidt højt
disponibelt beløb, men har i 2020 optaget
et lån på 1,2 mio. kr. i kommunekredit for
at have tilstrækkelig likvid kapital til den
daglige drift, samtidig med etablering af to
nye boringer. Bjerreby Vandværk
planlægger i 2022 at forlænge deres
tranmissionsledning og de følgende år er
der planlagt flere projekter. ”Hvile-i-sigselv-princippet” vurderes således
overholdt.
Vandværkets bestyrelse har valgt at hæve
det faste bidrag og sænke vandprisen.
Herved tilgodeses vandværkets store
forbrugere, men der er samtidig
argumenteret for, at en stor del af
vedligeholdelsesomkostningerne ligger
ved de mange små tilslutninger.
Administrationen bemærker, at
vandværket skal være opmærksom på, at
bevare en fornuftig balance.
Bøsøre Vandværk har tilstrækkelige midler
til at dække forventede kommende
udgifter, men skal alligevel være
opmærksom på, at det disponible beløb
ikke bliver for lille, så ”Hvile-i-sig-selvprincippet” tilgodeses.
Gudbjerg Vandværk vurderes at være
robust overfor uforudsete udgifter.
Vandværket er begyndt at henlægge
50.000 kr. årligt til en ny drift- og
vedligeholdelsesbygning, men Gudbjerg
Vandværk skal alligevel være opmærksom
på at ”Hvile-i-sig-selv-princippet”
tilgodeses.
Gudme Vandværk har tilstrækkelige midler
til at dække forventede kommende
udgifter, men skal alligevel være
opmærksom på, at det disponible beløb
ikke bliver for lille, så ”Hvile-i-sig-selvprincippet” tilgodeses.
Hesselager Kirkebys Vandværk anbefales
at få nedbragt det disponible beløb en
smule, så ”Hvile-i-sig-selv-princippet”
tilgodeses.
Hesselager Vandværk anbefales, at hæve
overdækningen, så der kan oparbejdes et

Lundeborg
Vandværk

402.204

Ollerup Vandværk

533.586

Oure Vandværk

4.283.233

Skårup Vandværk

1.140.368

Tved Vandværk

1.459.939

Ulbølle Vandværk

2.601.900

Vester Skerninge
Vandværk

2.157.774

Vindeby Vandværk

2.840.768

større disponibelt beløb for at kunne klare
uforudsete udgifter.
Lundeborg Vandværk anbefales, at hæve
overdækningen, så der kan oparbejdes et
større disponibelt beløb for at kunne klare
uforudsete udgifter.
Ollerup Vandværk anbefales, at hæve
overdækningen, så der kan oparbejdes et
større disponibel beløb for at kunne klare
uforudsete udgifter.
Oure Vandværk har gennem årene skabt
en formue. Vandværket har redegjort for
en række tiltag i de kommende år,
herunder etableringen af en ny boring.
Vandværket arbejder hen imod at opfylde
”Hvile-i-sig selv-princippet”.
Skårup Vandværk vurderes at være robust
overfor uforudsete udgifter, og at opfylde
”Hvile-i-sig-selv-princippet”.
Tved Vandværk anbefales, at nedbringe
det disponible beløb en smule, så ”Hvile-isig-selv-princippet” tilgodeses.
Ulbølle Vandværk har et højt disponibelt
beløb, men har redegjort for en række
tiltag i de kommende år der skal nedbringe
det, herunder udskiftning af vandmålere
samt etablering af en ny boring.
Vester Skerninge Vandværk anbefales at
få nedbragt det disponible beløb, så
”Hvile-i-sig-selv-princippet” tilgodeses.
Vindeby Vandværk har planlagt renovering
og omlægning af vandledninger, samt
renovering af filtre og lager mv.
Vindeby bør dog arbejde hen imod, at
nedbringe det disponible beløb, så ”Hvilei-sig-selv-princippet” tilgodeses.

