
Kerte & Omegns Vandværk: 
 
 
Lidt om driften i 2017 
 
 
Kerte & Omegns Vandværk har haft et almindeligt år, hvor driften på vandværket har 
kørt optimalt, men hvor vi har været udfordret med lækager. Vi har i 2017 solgt 59.418 
m3 vand og indvundet 80.372 m3. Der er brugt 7.325 m3 vand til at skylle filtre med.   
 
Vi har haft et spild på 13.629 m3, svarende til godt 22 %. Hvilket er meget og 
utilfredsstillende. 
Vi arbejder intenst på af finde vores lækager. Der har i årets løb været nogle større 
ledningsbrud, eksempelvis i Kaslund, hvor vi havde en ”hyggelig” aften, hvor vores 
smed, vores entreprenør, formanden fra bestyrelsen og ikke mindst flere tålmodige 
forbrugere ledte efter et brud. Tak for jeres forståelse. 
Vi har også ledt en del i Faurskov, men desværre uden held. Vi fortsætter, og i 
skrivende stund sidder jeg og planlægge en sen aftenmåling og tidlig morgenmåling, for 
på den måde at lokalisere, hvilket vej bruddet må være på. Noget af et detektivarbejde. 
Det er utilfredsstillende med brunt vand, som viser sig i forbindelse med brud. Det er 
ikke fordi, at der kommer noget ind i vores ledninger, men fordi et brud medfører en 
større vandhastighed i vores rør, og herved løsrives lidt af de aflejringer, som over tid 
sætter sig indvendig i vores rør.  
 
Vores vand er af god sundhedsmæssig kvalitet og vores to forsyningsboringer må 
karakteriseres som stabile. 
 
Der har hen over sommeren været en offentlig debat om pesticider i flere vandværkers 
boringer. Vi har fået analyseret for pesticider i Kerte, og vi er ikke stødt på nogle 
pesticider i vores vand endnu. Om de kommer, kan ikke vide noget om. Vores 
vandressource er godt beskyttet af et tykt lerlag. 
 
Kerte Vandværk er færdig med installation af digitale vandmålere. 
 
Sidder der en enkelt forbruger, som ikke har fået digital måler, så er det undtagelsen og 
vi vil meget snart komme forbi – giv dog gerne bestyrelsen et kald. 
 
Aflæsning af målerne ved årsskiftet blev klaret af to fra bestyrelsen, som kørte hele 
området igennem den 29. december 2017. Det gik rigtigt godt og aflæsningen kunne 
klares på denne ene dag. 
 
Vi fik så godt som alle tal hjem, og tal helt uden aflæsningsfejl. Tallene afslører 
desværre, men ikke overraskende, at vi har et stort lægkagetab. 
 
Vi er i færd med at kortlægge lagkagetabene, for at skifte rør først i de områder hvor 
utæthederne er størst. Vi har rigtig mange ledninger som er over 50 år gamle, og som 
trænger til en udskiftning. Rørene som man anvendte i starten, hvor folk ikke havde 
vandmålere, og hvor man betalte et fast beløb, uanset forbrug, var tynde. Man anvendte 
rør til 4 bar´s tryk, hvor vi i dag bruger rør for 10 bar´s tryk. Kerte Vandværk udfordres 
af dette, da vi levere vand i Knold med 69 meter over havet og Blåkilde med 17 meter 
over havet. 
 
 
 

Regnskab 2017 
 
 
Indtægter 

 
Regnskab 2017 

 
Regnskab 2016 

 
Salg af vand 

 
395.586 

 
378.804 

Fast afgift  159.143 167.223 
Fast afgift til ledningsudskiftning 96.288 100.334 
Renter og gebyrer 
Afregnet vandafgift, regulering 
Årets underdækning 

12.050 
0 

222.306 
 

          500      
      -313        
191.618 

Indtægter i alt 885.373 838.166 
 
Udgifter 
 
Drift 
Anlæg investeringer 

 
 

296.772 

 
 
262.678 

Administrationsomkostninger 
Personaleomkostninger 
Finansieringsindtægter 
Finansieringsomkostninger 
Salgs- og distributionsomkostninger 
 
Resultat før afskrivninger mv 

72.989 
50.000 

0 
25.718 

0 
 

439.894 

  84.111 
  50.000 

0 
   16.235 

2.365 
 
422.777 

 
Afskrivninger 

 
439.894 

 
422.776 

   
Årets resultat 0 1 
   

Balance pr. 31. december 2017 
 
Aktiver               2017               2016 
Ejendommen Kertevej 65 Vandværket 1.918.434 1.800.658 
Ledningsnet 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Likvider 

4.683.750 
153.062 
143.589 

4.378.750 
67.817 

338.781 
 
Aktiver i alt 

 
6.898.834 

 
6.586.006 

 
Passiver 

  

Egenkapital primo 6.619.777 6.397.470 
Årets underdækning -222.306 -191.618 
Kortfristet del af langfristet gæld 
Leverandør af varer og tjenesteydelser 

205.293 
24.114 

152.639 
0 

Anden gæld 171.956 227.514 
Gældsforpligtigelser 279.057 

 
380.153 

Passiver i alt 6.898.834 
 

6.586.005 

 
Revisionen vil foreligge ved generalforsamlingen   
      

 

 



Uddrag af takstblad 2018 og 2019 
 
Anlægsbidrag (Tilslutningsbidrag): 2019 2018*) 
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.   
 
Alle priser er ekskl. moms. 
 
*) Priser ekskl. statsafgift er godkendt på generalforsamlingen i marts 2017 
 
Drikkevandkvaliteten i 2017 
 
Analyse parameter Enhed Resultat Højest tilladelig værdi 
Hårhed dH 14,0 Ingen grænseværdi *) 
Jern Mg/l <0,012-0,07 0,1-0,2 
Mangan Mg/l <0.002 0,02  
Arsen μg/l 1,0 – 1,4 5 
Coliforme bakterier 37O C Antal <1 0,  0-10 påtale, >20 

kogepåbud 
E. coli Antal <1 0 
Kimtal 22 C Antal/ml <1  50 
Kimtal 37 C Antal/ml <1 5 
Pesticid Chloridazon µg/l <0,01 0,01 
<: mindre end *) kan karakteriseres som temmelig hårdt 
   
De anførte værdier er fra 8 prøver. Af vandværket hjemmeside fremgår de enkelte 
vandanalyser. ALLE resultater har overholdt kravene til kvalitet af drikkevand. 
 
Hold øje med dit vandforbrug 
 
Vi har, som før nævnt, et alt for stort spild på vores ledningsnet. Ring 
hvis du finder en lækage – en markant op sivning af vand i rabatten kan være et 
ledningsbrud.  
 
Desværre sker der frostsprængninger af målere. De digitale målere er  
væsentlige dyrere end som de gamle, og forbrugerne skal erstatte  
måleren i fald den bliver ødelagt. 
 
Alle opfordres derfor til, at aflæse vandmålerne minimum én gang i  
hvert kvartal, for at sammenligne med den foregående kvartals forbrug. 
 

 

 
Ordinær generalforsamling i Andelsselskabet  

Kerte og Omegns Vandværk 
 

afholdes 
 

tirsdag den 27. marts 2018 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 2019 fremgår af folderens bagside. Ved 

generalforsamlingen udleveres et specificeret budget for 2019. Bestyrelsen 
ligger op til en uændret vandpris. 

Ad. 6  Mogens og Martin er på valg  
 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 2018: 
 
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 
   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.  

 

 


