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Vandværkets nøgletal 2020



Antal medlemmer 2020: 187

Antal medlemmer december 2019: 185

Udpumpet vand 1. jan. til 31. dec. 2020, m3:                  26987

Faktureret vand i 2020, m3                  25396

Vandtab inkl. forbruget på vandværket, m3         1591 (5,9%)

Indtægter 2020, kr.:           284.320,76

Udgifter 2020, kr.:            278.263,85

Overskud 2020, kr.:                6.056,91

Skamstrup Vandværk Generalforsamling 2021

Formandens beretning.

Igen i år har vi måttet udskyde generalforsamlingen på grund af Covid 19. Vi håber, at alt 
bliver normalt næste år.

Det har været et år med mange opgaver, dog ingen planlagte. Gulvet i vandværket var det 
eneste vi havde planlagt for i år, men mureren har ikke haft tid, han har så lovet, at det vil 
blive lagt inden for en måned.

Vi startede med at måtte udskifte vores flowmåler. Det skulle jo ikke være det store 
problem, men måleren viste sig ikke at være kalibreret, så den måtte en tur til Århus for at 
blive programmeret om. Det resulterede i at vi måtte købe vand fra Mørkøv Vandværk i tre 
dage.

Vi har fået renset vores slambeholder, den beholder som skyllevandet fra filtrene løber i og 
slammet bundfældes.

Vi har fået lavet termografering af stærkstrømstavlen mm den var ok, det er fast procedure 
hvert andet år grundet forsikringsaftalen.

Alle hovedstopventiler er blevet afprøvet, sidst gjort for fem år siden, en stopventil blev 
helt udskiftet og andre fik nye spindler/toppe. Det kostede ca. 20.000 kr.

Så begyndte elektronikken at gøre knuder, i 17 år har der stort set været ro på. 



Vi måtte have besøg af Xergi fra Jylland, det er det elektronikfirma, som servicerer vores 
elektroniktavler, første gang den 29/4, det kostede 11.000 kr. næste besøg den 17/7 
kostede 22.000 kr.  og endelig 28/10 og 3/11 17.000 kr. Pyha!

Nu håber vi så bare, at det holder i nogle år.

To nye forbrugere er det også blevet til i år. 

Sørningevej 11A og 11B, begge ejet af Dønnerup gods.

Der blev nedgravet ca. 150m pel slange og der måtte skydes ledning under vejen, da 
hovedledningen ligger på modsat side.

På bestyrelsesmødet den 19. februar besluttede vi at levere drikkevand til den kommende 
legeplads. FSO står for driften. 

Projekter i 2021:

Montering af ny affugter, den gamle kunne ikke mere (udført i april), Pris 22.000 kr. + 3.000 
kr. til EL arbejdet.

Nyt gulv i vandværket (sker i løbet af den næste måned) ca. 30.000 kr.

Rensning af rislebakkerne. Ca. 6.000 kr

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde  





Skamstrup Vandværk
Formand: H.H Ulrich – tlf.: 2032 0558

Kasser Karen Jørgensen tlf.: 2147 5459

Forslag til Takstblad

Gældende fra 1. januar 2021

Driftsbidrag:

Kr. 650,00 + moms Fast årlig afgift inkl. målerudskiftning

Kr. 4,50 + moms Kubikmeterpris

Kr. 6,37 + moms Statsafgift pr. m3

Ny tilslutning:

Kr. 4.000,00 + moms Tilslutningsafgift

Kr. 14.000,00 + moms Hovedledningsbidrag,

samt evt. tillæg for andel af eksisterende stikledning

Gebyrer:

Kr. 100,00 Rykkergebyr

Kr. 500,00 Lukkegebyr (ved mgl. Betaling ud over 8 dage efter forfald, forbeholder, 

Vandværket sig ret til at afbryde vandforsyningen uden yderligere varsel)

Kr. 500,00 Genåbningsgebyr (m/tillæg af alle forbundne udgifter (vvs/gravearbejde m.m.) 

Kr. 600,00 Ekspeditionsgebyr for afgivelse af oplysninger til ejendomsmægler/advokat  

Kr. 400,00 Timebetaling til dækning af ekstraordinære indsats Bestyrelsen må anvende for at

finde frem til vandspild/ledningsbrud hos forbruger.

Evt. eftergivelse ved vandspild, behandles efter gældende regler/vejledning fra 

Skat.
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