
Kerte & Omegns Vandværk: 
 
 
Lidt om driften i 2015 
 
Kerte & Omegns Vandværk har igen haft et roligt år hvor driften har kørt optimalt. Vi 
har i 2015 solgt 58.929 m3 vand og indvundet 69.815 m3. Der er brugt 6.044 m3 vand 
til at skylle filtre med.   
 
Vi har således haft et spild på 4.842 m3, svarende til lidt over 8%. Vi arbejder fortsat 
intensivt med at finde lækager mv. 
 
Vandet er af god kvalitet og vores forsyning må karakteriseres som stabil. Vi har 
generelt få henvendelser fra forbrugerene til den daglige drift. 
 
I 2015 havde vi et lidt større brud på ledningsnettet, hvor Blåkildevej kommer ud i 
Middelfart vej. Det betød desværre at vi var nød til at lukke for vandet til Blåkilde i 
nogle dage. Vejdirektoratet var bekymret for at lækagen kunne underminere 
landevejen. Vi fik boret en ny ledning under landevejen og nu skulle forholdene her 
være gode i rigtig mange år. 
 
Kerte Vandværk er startet med installation af digitale vandmålere 
 
For at reducere risikoen for fejlaflæsninger og for bedre at kunne følge med i forbruget 
og spildet af vand, har bestyrelsen besluttet at starte med udskiftning af vandmålerne. 
Det er sådan, at en vandmåler skal skiftes eller kontrolleres hver 6 år. Dette skal gøres 
for at beskytte os mod for risikoen ved en defekt måler og sikre at afregningen er 
korrekt. 
 
I de tidligere år, har medlemmerne skulle indberette deres vandforbrug op til årsskiftet. 
Dette er ikke længere nødvendigt – vel at mærke, når man har fået en ny måler. 
Bestyrelsen kan nu – bare køre en tur i lokalområdet med en PC, som her fået 
installeret et særligt program, som indsamler måleroplysninger automatisk. Det er let 
og nemt tilgængeligt. 
 
Vi har skiftet målerne i Faurskov og Kaslund, som det første forsøg. Det er gået godt 
og vi forsætter med at skifte målerne. 
 
De nye målere giver os en let måde at kontrollere og sammenligne det udpumpede 
vand fra vandværket, med det forbrugte vand ude ved medlemmerne. Forskellen er 
vores lækagetab. Har et lokalområdet et stort lækagetab, så ved bestyrelsen hvor den 
skal starte en detailundersøgelse 
 
Vores plan er installation af nye målere i 2016 og 2017. Planen er at vi er færdige i 
2017 eller starten af 2018. 
 
Ny indvindingstilladelse 
 
Kerte Vandværks indvindingstilladelse udløb her i 2015. Assens Kommune har 
meddelt os en ny tilladelse og løber frem til 2045. 
 
Vi må indvinde op til 80.000 m3 vand årligt. Så vi har et råderum på ca. 10.000 m3, set 
ud fra vores nuværende forbrug – som i øvrigt er faldende. 
 

 
 
Regnskab 2015 
 
 
Indtægter 

 
Regnskab 2015 

 
Regnskab 2014 

 
Salg af vand 

 
395.586 

 
341.065 

Fast afgift  159.143 166.422 
Fast afgift til ledningsudskiftning 96.288 65.363 
Renter og gebyrer 
Afregnet vandafgift, regulering 

12.050 
0 

38.315 
-19.443 

Indtægter i alt 663.067 591.722 
 
Udgifter 
 
Drift 
Anlæg investeringer 

 
296.772 

0 

 
71.737 

0 
Administrationsomkostninger 
Personaleomkostninger 
Finansieringsindtægter 
Finansieringsomkostninger 
 
Resultat før afskrivninger mv 

72.989 
50.000 

0 
25.718 

 
217.588 

64.848 
50.000 

0 
40.888 

 
364.249 

 
Afskrivninger 

 
438.894 

 
424.727 

   
Årets resultat -221.306 -60.478 
   
 

Balance pr. 31. december 2015 
 
Aktiver               2015               2014 
Ejendommen Kertevej 65 Vandværket 1.919.434 2.036.210 
Ledningsnet 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Likvider 

4.683.750 
153.061 
143.589 

4.988.750 
37.537 

294.215 
 
Aktiver i alt 

 
6.899.834 

 
7.356.712 

 
Passiver 

  

Egenkapital primo 6.398.471 6.619.777 
Banklån 155.293 307.940 
Kortfristet del af langfristet gæld 
Leverandør af varer og tjenesteydelser 

150.000 
24.114 

150.000 
0 

Anden gæld 171.956 278.995 
Gældsforpligtigelser 501.363 736.935 

 
Passiver i alt 6.899.834 

 
7.356.712 

 
Revisionen vil foreligge ved generalforsamlingen   
      

 
 



Uddrag af takstblad 2016 og 2017 
 
Anlægsbidrag (Tilslutningsbidrag): 2017 2016*) 
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 6,25 kr. 6,25 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. 
Gebyr ved for sent aflevering af aflæsningskort 250 kr. 250 kr. 
 
Alle priser er ekskl. moms. 
 
*) Priser ekskl. statsafgift er godkendt på generalforsamlingen i april 2015 
 
Drikkevandkvaliteten i 2015 
 
Analyse parameter Enhed Resultat Højest tilladelig værdi 
Hårhed dH 13,0 Ingen grænseværdi *) 
Jern Mg/l <0,010-0,014 0,1-0,2 
Mangan Mg/l <0.005 0,02  
Arsen μg/l 0,96 – 4,8 5 
Coliforme bakterier 37O C Antal <1 0,  0-10 påtale, >20 

kogepåbud 
E. coli Antal <1 0 
Kimtal 22 C Antal/ml <1 -2 50 
Kimtal 37 C Antal/ml <1 5 
<: mindre end *) kan karakteriseres som temmelig hårdt 
   
De anførte værdier er fra 6 prøver fra hele året. Af vandværket hjemmeside fremgår de 
enkelte vandanalyser. 
 
Hold øje med dit vandforbrug 
 
Gør os alle en stor tjeneste – hold øje med dit vandforbrug. 
Vi har desværre et alt for stort spild på vores ledningsnet, og hvert år har vi nogle 
ejendomme/situationer, hvor der opstå tvivl om vandforbruget. 
 
Desværre sker der frostsprængninger af målere, aflæsningsfejl, 
indberetning af tal fra bi-målere mv. hvilket giver vores kasserer et stort 
detektivarbejde, med efterfølgende kontrolaflæsninger mv. 
 
Alle opfordres derfor til at aflæse vandmålerne minimum én gang i  
hvert kvartal, for at sammenligne med den foregående periodes forbrug. 
 

 

Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet  
Kerte og Omegns Vandværk 

 
afholdes 

 
Tirsdag den 29. marts 2015 kl. 19,00  

i 
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 det reviderede regnskab er trykt i nærværende folder. 
Ad. 4  Forslag til takster for 2017 fremgår af folderens bagside. Ved 

generalforsamlingen udleveres et specificeret budget for 2017. Bestyrelsen 
ligger op til en uændret vandpris. 

Ad. 6  Mogens og Martin er på valg – alle modtager genvalg 
 Der skal vælges en suppleant til bestyrelsen. 
Ad. 7 Alle revisorer er på valg 
 
 
Orientering om Andelsselskabet Kerte og Omegns Vandværk. 
 
Bestyrelsen pr. 1. januar 2016: 
 
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 
   Mogens Christiansen 64 43 34 02/21 46 64 86 
   Flemming B. Nielsen 23 69 66 43 
 
Henvendelser vedrørende betaling og adresseændringer skal ske til kassereren. 
Spørgsmål til vandforsyningen, brud på ledninger mv. skal ske til formanden eller til 
vandværkets entreprenør, bestyrelsesmedlem Mogens Christiansen, Kertevej 60, Kerte.  
Henvendelse om ændrede installationer skal ske til formanden.  

 

 


