
Bilag 2. Administrationens bemærkninger til vandværkernes økonomi 

Vandværk  Likvide midler 
[kr.] 

Administrationens bemærkninger til 
driftsbidrag og ”hvile-i-sig-selv-
princippet” 

Bjerreby Vandværk 613.674 
 

Bjerreby Vandværks disponible beløb er i 
2021 skrumpet ind med ca. 1 mio. kr. 
Dette primært grundet nye boringer på ny 
kildeplads. Vandværket er udfordret af 
stigende energiudgifter, udbedringer på 
rentvandstanken og forventede udgifter til 
investeringer på ledningsnettet pga. en 
forventet ny forsyningsstruktur. 
Vandværket har hævet den faste afgift 
med 50 kr. og vandprisen med 0,75 kr./m3 
(energitillæg) for at imødekomme de 
stigende udgifter, men forventer nogle år 
med utilfredsstillende likvidet, og det 
antages at der bliver behov for 
supplerende låntagning. Bjerreby 
Vandværk planlægger i 2023 at forlænge 
deres transmissionsledning og at foretage 
udbedringer på rentvandstanken. De 
følgende år er der planlagt flere projekter. 
”Hvile-i-sig-selv-princippet” vurderes 
overholdt.  

Bøsøre Vandværk  340.099 Vandværket har på trods af stigende 
udgifter valgt at fastholde prisniveauet. 
Bøsøre Vandværk anbefales at hæve 
overdækningen, så der kan oparbejdes et 
større disponibelt beløb for at kunne klare 
uforudsete udgifter. 
 

Gudbjerg Vandværk  1.694.737 Gudbjerg Vandværk vurderes at være 
robust overfor uforudsete udgifter. 
Gudbjerg Vandværk har øget den faste 
afgift i 2023, men budgetterer alligevel 
med underdækning pga. stigende 
produktionsomkostninger. Vandværket har 
i nogle år henlagt 50.000 kr. årligt til en ny 
drift- og vedligeholdelsesbygning, men har 
valgt ikke at gøre dette i 2023. 
Vandværket skal fortsat være opmærksom 
på at ”Hvile-i-sig-selv-princippet” 
tilgodeses. 

Gudme Vandværk 1.075.245 Gudme Vandværk har tilstrækkelige midler 
til at dække forventede kommende 
udgifter. Der er lavet henlæggelser til 
udskiftning af vandledninger og 
renovering/fornyelse af vandværket og 
administrationen vurderer at ”Hvile-i-sig-
selv-princippet” opfyldes. 



Hesselager Kirkebys 
Vandværk  

1.589.449 Hesselager Kirkebys Vandværk anbefales 
fortsat at få nedbragt det disponible beløb 
en smule, så ”Hvile-i-sig-selv-princippet” 
tilgodeses.  

Hesselager 
Vandværk 

598.060 Hesselager Vandværk anbefales at hæve 
overdækningen, så der kan oparbejdes et 
større disponibelt beløb for at kunne klare 
uforudsete udgifter. 

Lundeborg 
Vandværk  

459.147 Lundeborg Vandværk anbefales at hæve 
overdækningen, så der kan oparbejdes et 
større disponibelt beløb for at kunne klare 
uforudsete udgifter. 

Ollerup Vandværk  1.016.136 Ollerup Vandværk har tilstrækkelige midler 
til at dække forventede kommende 
udgifter, og administrationen vurderer at 
”Hvile-i-sig-selv-princippet” opfyldes. 

Oure Vandværk  4.285.567 Oure Vandværk har gennem årene skabt 
en formue. Vandværket har redegjort for 
en række tiltag i de kommende år, med et 
likviditetstræk på ca. 1 mio. kr., herunder 
etableringen af en ny boring. Vandværket 
arbejder hen imod at opfylde ”Hvile-i-sig 
selv-princippet”. 

Skårup Vandværk  1.510.618 Skårup Vandværk anbefales at nedbringe 
det disponible beløb en smule, så ”Hvile-i-
sig-selv-princippet” tilgodeses. 

Tved Vandværk  1.702.420 Tved Vandværk anbefales at nedbringe 
det disponible beløb en smule, så ”Hvile-i-
sig-selv-princippet” tilgodeses.  

Ulbølle Vandværk  2.832.474 
 

Ulbølle Vandværk har et højt disponibelt 
beløb, og skal indenfor 2023 afgøre, hvor 
vidt vandværket skal investere i en ny 
kildeplads eller om de skal fusionere med 
Vester Skerninge Vandværk. Vandværket 
skal desuden forsøge at nedbringe det 
disponible beløb, så ”Hvile-i-sig-selv” 
princippet tilgodeses. 

Vester Skerninge 
Vandværk  

2.789.768 Vester Skerninge Vandværk anbefales at 
få nedbragt det disponible beløb, så 
”Hvile-i-sig-selv-princippet” tilgodeses. 

Vindeby Vandværk 1.241.544 Vindeby Vandværk har i henhold til deres 
investeringsplan foretaget en række 
renoveringer og omlægning af 
vandledninger, samt renovering af filtre og 
lager mv. 
Vandværket har valgt at hæve vandprisen 
i 2023 pga. stigende energipriser. 
”Hvile-i-sig-selv-princippet” vurderes 
overholdt. 

 


