
 
Uddrag af takstblad 2020 og 2021 

 
Anlægsbidrag (Tilslutningsbidrag): 2021’) 2022 
 
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed 8.000 kr. 8.000 kr. 
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) 20.000 kr. 20.000 kr. 
Stikledningsbidrag 8.000 kr. 8.000 kr. 
 
Driftsbidrag: 
Fast årlig afgift pr. målerenhed  500 kr. 500 kr. 
Fast årlig afgift til ledningsudskiftning pr. forbrugsenhed 300 kr. 300 kr. 
Vandafgift pr. m³ 6,50 kr. 6,50 kr. 
Statsafgift for ledningsført vand pr. m³ 6,37 kr. 6,37 kr. 
 
Gebyrer: 
Lukkegebyr plus påløbne omkostninger 400 kr. 400 kr. 
Genåbningsgebyr plus påløbne omkostninger  400 kr. 400 kr. 
Rykkergebyr pr. gang (1.gang 14 dag efter rettidig betaling) 200 kr. 200 kr. 
 
Priser er ekskl. moms med mindre andet fremgår af takstbladet, som forefindes på vores 
hjemmeside. 
 
*) Priser ekskl. statsafgift er godkendt på generalforsamlingen 12. oktober 2020 
 
Drikkevandkvaliteten i 2020 
 
Analyse parameter Enhed  Resultat Højest tilladelig værdi 

Hårhed dH  15,0 Ingen grænsev./ beregn. 
værdi 

Jern Mg/l  <0,052-0,36 0,2 

Mangan Mg/l  <0.002 0,02  

Arsen μg/l  0,85 5 

Coliforme bakterier 37O 
C 

Antal  <1 0-10 påtale, >20 
kogepåbud 

E. coli Antal  <1 0 

Kimtal 22 C Antal/ml  0 - 6 50 

Kimtal 37 C Antal/ml  Ikke målt 5 

Pesticid Chloridazon 
m.fl. 

µg/l  <0,01 0,01 

<: mindre end  
   
De anførte værdier er fra 5 prøver. Af vandværket hjemmeside fremgår de enkelte 
vandanalyser. Der har været en enkelt prøve med for højt jernindhold. Kravværdi er 
overholdt ved den efterfølgende prøve. 
 

 
 

 

 
 

Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet  
 

Kerte og Omegns Vandværk 
 

Afholdes 
 

tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 19.00  
 

klubhuset, Kertevej 61 i Kerte. 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 
8. Eventuelt. 
 
Ad. 3  Uddrag af udkast regnskab 2020 er trykt i nærværende folder. 
Ad. 4  Forslag til takster for 2022 fremgår af folderens bagside. Ved 

generalforsamlingen udleveres et specificeret budget for 2022. Bestyrelsen 
ligger igen i år op til en uændret vandpris. 

Ad.5 Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 
Ad. 6  Flemming, Lise og Kai er på valg  
 Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen. 
Ad. 7 Alle revisorer er på valg 
 
Bestyrelsen pr. 1. januar 2021: 
 
Formand: Kai Egede Jensen 64 49 29 69, mobil 41 23 45 04 
   Hårevej 25, 5560 Aarup 
 
Kasserer: Lise Hansen 64 43 12 03 
   Kaslundvej 22, 5560 Aarup 
 
Øvrige medlemmer: Martin Jensen 63 71 86 00 / 22 42 53 45 
   Jørgen G. Hviid 25 38 24 33 

  Flemming B. Nielsen 40 80 84 30 
 
Henvendelser vedrørende betaling og adresseændringer skal ske til kassereren. 
Spørgsmål til vandforsyningen, brud på ledninger mv. skal ske til formanden. 
 
 
 
 
 



 
 

Kerte & Omegns Vandværk 
 
Året 2020 vil går over i historiebøgerne som et corona år for os alle. For Kerte 
Vandværk vil 2020 være et år, hvor vi fik renoveret en stor del af vores ledningsnet i 
Kerte og Hjerup samt store dele af hovedforsyningen fra vandværket til Stubberup.  
 
Udgangspunktet for at gå i gang med dette store arbejde, var statens ønske om at få 
reduceret vandværkernes spild i slidte og udtjente ledningsnet.  
Staten indførte en statsafgift for ledningsført vand, som man kalder det. Afgiften er d.d. 
6,37 kr. pr m3 vand. Afgiften pålægges forbrugerne direkte som en afgift til staten på 
forbrug af drikkevand og en indirekte afgift til forbrugerne som forpligter vandværkerne 
til at reduceres deres vandspild. 
 
Vandværkerne skal betale en afgift for den mængde vand, som overstiger et lækagetab 
på 10 %. Kerte Vandværk har i flere år ligget over grænsen og har derfor betalt for sit 
lækagetab.  
 
Med vandværkets indsats på ledningsnettet var 2020 det første år, hvor vi kom under 
den magiske 10 % grænse, så renoveringsarbejdet har virkelig givet frugt. 
 
Vi har i 2020 solgt 65.616 m3 vand og udpumpet 71.990 m3. Det vil sige, at 6.374 m3 er 
løbet ud i utætte ledninger og samlinger.  Dette svarer til et spild på knap 8,2 %. i 2020, 
hvor spildet i 2019 var godt 14%.  
Vi er nu ¾ inde i 2021, og i skrivende stund kan vi forvente, med vores hidtidige 
renoveringstiltag, at vi vil komme ned omkring 6 % spild for 2021.  
 
Men vi er ikke i mål endnu, vi er godt nok kommet under de magiske 10 %, men vi skal 
gerne blive derunder i fremtiden. De næste renoveringsarbejder, som er under opstart, er 
renovering af ledningen fra Ørsbjerg krydset og op til Pindsende. Arbejdet forventes 
færdig i 2021. Herefter forventer vi mere ro på anlægsinvesteringerne, så vi kan hellige 
os vandværkets drift og tanker for tiltag omkring en øget forsyningssikkerhed. 
 
Tiltag for øget forsyningssikkerhed handler ikke kun om vores ledningsnet, men også 
om levering af vand i den rigtige kvalitet. Vores vand er rigtigt godt, men vi skal også 
have øjnene rettet mod de udfordringer, man slås med andre steder. Der tænkes her på 
pesticider, som jævnligt kommer på forsiden af avisen. Vi har ikke problemet – der må 
her skrives ”endnu” – for vi taler her om en opgave, der med største sandsynlighed 
kommer. Hvordan løser vi den – sandsynligvis ved at etablere en eller flere nye boringer 
og med vandindtag i et eller flere vandmagasiner. 
 
Sidste år skrev vi, at vores erfaringer fra Kerte og Stubberup projekterne har været, at vi 
har behov for en opdateret og mere moderne hjemmeside.  
Herunder også et varslingssystem (SMS) for advisering, når vi har brug for at 
lukke for vandet.  
 
Systemet er implementeret, og vi opfordrer alle til at tilmelde sig denne service, 
hvor vi annoncerer planlagte lukninger. Tilmelding sker på 
https://kertevand.dk/Praktisk-info!Sms-service.  
 
Vi har i 2020 afholdt to bestyrelsesmøder og en udskudt generalforsamling. 
 

 
 
Regnskab 2020 
 
Indtægter 

 
Regnskab 2019 

 
Regnskab 2020 

Salg af vand 423.391                  353.685 
Fast afgift  166.196 164.562 
Fast afgift til ledningsudskiftning 99.118 105.299 
Årets underdækning 125.484 

 
3.340.585 

Indtægter i alt 814.189 3.964.131 
   
 
Udgifter 
Driftsomk. inkl. rep. ledningsnet 246.381 3.207.116 
Administrationsomkostninger 
Personaleomkostninger 
Finansieringsomkostninger 
 
Resultat før afskrivninger mv 

78.828 
65.000 
6.328 

 
417.652 

 

106.813 
65.000 

103.566 
 

481.636 
 

Afskrivninger 417.652 481.636 
   
Årets resultat 0 0 
   

 
 

Balance pr. 31. december 2020 
 
Aktiver               2019               2020 
Ejendommen Kertevej 65 Vandværket 1.490.864 1.394.847 
Ledningsnet 
Tilgodehavender m.v. 
Likvider 

3.779.817 
467..455 
762.413 

3.541.509 
382.872 

1.388.285 
Aktiver i alt 6.033.077 6.707.513 
Passiver   
Overdækning primo 5.509.251 5.383.767 
Årets over-/underdækning 
Nykredit 

-125.484 
0 

-3.340.585 
4.501.661 

 
Anden gæld 649.310 162.670 
  

 
 

Passiver i alt 6.033.077 
 

6.707.513 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 


