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Generalforsamling i Ulfborg vandværk den 30. juni 2020. 

 

Beretning: 

Under normale forhold ville vi indkalde til generalforsamling i slutning af april, 

men grundet Corona- krisen og der med de restriktioner der er pålagt os alle har 

bestyrelsen valgt at udskyde den årlige generalforsamling til i dag.  

Som ledelsesberetningen og det fremlagte økonomiske regnskab fortæller, så er 

Ulfborg Vandværk stadig et sundt og veldrevet værk. 

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

som ændre værkets finansielle stilling. 

Kontrol af vandkvalitet 

I 2018 har vi fået nye krav og reguleringer som trådte i kraft i pr. 1. januar 2018. 

Ifølge den nye bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 

(nr. 1147 af 24. 10. 2017) skal kommunen fastlægge et kontrolprogram pr. 1. jan. 

2018, som skal gælde de næste 5 år. 

Kontrolprogrammet består af: 

• Måling der viser, at drikkevandskvaliteten er i orden ved forbrugerens 

taphane. 

• Sikring af vandkvaliteten i hele forsyningskæden (prøver ved afgang fra 

vandværket, ledningsnet prøver, prøver ved ledningsbrud og andet 

renoverings arbejder). 

• Boringskontroller. 

• Risikovurdering som kan tilføje eller fjerne parameter. 

Som noget nyt gælder kvalitetskravene ved forbrugerens taphane, og prøverne skal 

tages som såkaldte ”Straks prøver”. Det vil sige at prøven tages af vandet i 

forbrugerens installationer ved taphane, uden at vandet har løbet først. 
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Den nye prøveudtagningsmetode ved forbrugerne /straks prøver) kan give 

anledning til overskridelser, som skyldes forbrugernes installationer. For at bevise at 

det vand som vandværket leverer er i orden. Kan der tages ledningsnet prøver. Disse 

prøver kan udtages ved forbrugers taphane som såkaldte ”Flush-prøver”, hvor 

vandet løber så længe, at det vand der står i forbrugernes egen vandinstallation, 

jordledning og stikledning er udskyllet, før prøven tages. 

Kommunen anbefaler at vi i starten altid tog ”straks-prøver” og ”Flush-prøver” 

samtidig. 

Men allerede i 2019 har kommunen ændret sit forslag til at, der kun tages Flush-

prøver ved 1 forbruger pr. år.  

Bestyrelsen har bestemt at vi følger kommunens anbefaling med en Flush-prøve og 

4 straks-prøver ved følgende: 

• En industrivirksomhed. 

• Fritids center 

• Et Landbrug 

• Et Parcelhus i Ulfborg 

Prøvestederne er fordelt ud over vores forsynings område således at det giver et 

relevant overblik over vores leverede vandkvalitet. 

Prøvestederne ligger fast over en 5 års periode. 

I efteråret udpegede Holstebro kommune Ulfborg vandværk til, at deltage i en 

landsomfattende massescreening  omfattende ca. 300 boringer fordelt over hele 

landet. Der blev screenet for ca. 420 forskellige pesticider. Af de mange pesticider 

var der kun to der kunne spores i vores boring og resultatet var langt under 

grænseværdierne. Det var et resultat langt bedre end hvad vi kunne forvente. 

 Kort sagt det var et fint resultat.  
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Drift: 

Vi har i foråret i samarbejde med fjernvarmeværket renoveret Grønningen. Der er 

udskiftet hovedventiler, hovedledning nye an boringer. Samt stikledningsventiler. 

Vi har i efteråret renoveret reberbanen. Der er udskiftet hovedventiler, 

hovedledning, an boringer samt stikledningsventiler. 

Vi har de sidste 3 år haft reparationsudgifter på Reberbanen for ca. 120.00 kr. Det er 

ærgerlige penge fremfor at bruge pengene på ny anlæg. 

Da vi så af kommunen fik oplyst, at de ikke ville om kloakere Reberbanen før tidligst 

i 2026 besluttede bestyrelsen at udskifte ledningsnettet i 2019. 

  

Forbrugerne har ikke haft større afbrydelse i forbindelse med renoveringerne, der 

har kun været tale om nogle få timer ad gangen. Større afbrydelser af forsyningen 

har vi været forskånet for.  

Vi har i år haft 1 frostsprængt måler det var på Shelterpladen ved Skovstien. 

 

Udskiftning og reparationer på værket 

Udskiftning af vinduer på kontor. 

Skiftet blok på kompressor. 

Udskiftet dyser og ilægning af ny filtermateriale i forfilter 2. 

Udskiftning af skyllepumpe til åbne filtre. 

Udskiftet drænpumpe for genfiltreringsanlæg. 

 

Reparationer på ledningsnet. 

Defekt Hovedledning Reberbanen 5-7. 

Nye tilslutninger Østerled 6+8A, de var tidligere forsynet fra samme stikledning. 
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Defekt Hovedledning Reberbanen 13-15. 

Ændret forsyning til Hvedevænget 34. Var før koblet på Rugvænget. 

Udskiftet hovedhane Lundgade 3. 

Defekt hovedledning Holmehaven 10 

 

Vandprøver 

”Højvang Laboratorier” har i regnskabsåret I 2019 udtaget følgende prøver: 

• 5 stk. prøver hos forbrugerne. 

• 1 stk. prøver på vandværket. 

• 5 stk. fra boringerne. 

Alle prøver har overholdt tilsynsmyndighedernes krav. 

 

Vandspild: 

I 2013 havde vi et vandtab på 19,02 % og betalte 165.234.00 kr. i afgift. 

I 2018 var tabet på 8.311 m3 ~  2,67 % 

I 2019 var tabet på 517 m3 ~  0,2 % 

Vi har nu nået et ganske acceptabelt niveau.  

 

Værket har nu 1391 målerpunkter og 1565 forbrugere. 

 

Vi har i 2019 solgt ca. 69.382 m3 til Staby vandværk, det er en stigning på 1.119 m3 

~ 1,62 %. 

I vore eget område er der solgt ca. 224.591 m3 det er et fald på 10.219 m3 ~ 4,35 %. 

Det samlet salg er faldet med 9.100 m3 ~ 3,0. % og er nu på 293.973 m3. 
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Regnskab: 

Regnskabet er opstillet efter årsregnskabsloven og udarbejdet og revideret af 

revisionsfirmaet Krøyer Pedersen ved revisor Uffe Larsen. 

Der er i år ikke sket ændringer i anvendt regnskabspraksis. 

Med henblik på bedre at give et retvisende billede og for at følge anbefalingerne i 

Erhvervsstyrelsens vejledning, januar 2016 for mindre vandværker, er 

regnskabspraksis følgende: 

• Modtagne tilslutningsbidrag indregnes i nettoomsætningen. 

• Årets resultat er indregnet i nettoomsætningen og benævnes overdækning. 

• Egenkapitalen overføres til en gældsforpligtelse efter ”hvile i sig selv” –

princippet og benævnes overdækning. 

 

-Årets resultat før og efter skat er øget med. i alt  630.927 kr. 

-Egenkapitalen er steget med 630.927.00 kr. og er nu 13.057.454 kr.. (nu heder den 

overdækning). 

Der er i regnskabet fastlagt en række principper af teknisk art hvor af jeg kun vil 

nævn et enkelt punkt, - afskrivninger. 

Bygninger og grunde   50 år. 

Maskiner, inventar og rørlægninger          15 år 

Ledningsnet                                            15 år 

Vi er fra 1. januar 2010 blevet skattepligtigt hvorfor det nu indgår som et punkt i 

regnskabet. Men i regnskabet figurerer skat med et 0 kr. fordi vi har et stort 

skattemæssigt afskrivning. 

Skat og forsyningssekretariatet er ikke enig om den regulatoriske egenkapital, der 

for har bestyrelsen besluttet ikke at medtage den regulatoriske egenkapital som 

forsyningssekretariatet har meldt ud på 76.877.424.- kr. i årsregnskabet for 2016.  
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Vi er også skatteopkræver, idet vi opkræver vandafgift, drikkevandsafgift og moms. 

Vores kasse flow viser en brutto omsætning på: 

 Netto vandværks drift                                    2.395.863 kr. 

 Opkrævet tilslutninger   16.729 kr. 

 Opkrævede vandafgifter                                1.522.129   kr. 

 Opkrævet  moms                  1.029.714 kr.  

 Samlet set er der således opkrævet i alt       4.964.435 kr. 

Det vi sige, at vandværks driften kun udgør ca. 48,3 % af den samlede omsætning.  

Resultatet af primær vanddrift viser et underskud på -32.532.- kr.  

På den finansielle side har Jyske banks portofølgepleje har været gunstig for vores 

obligationer i 2019 det har samlet set givet et overskud på 32.615 kr.  

Anlægsarbejder 2019: 

Renovering af Grønningen:                            313 ,876,- kr.   

Renovering af Reberbanen:                                                     520,362,- kr. 

I alt i 2019                                                                                                          834,238, - kr. 

 

Vi havde budgetterede med 850.000 kr. 

 

Bestyrelsen finder regnskabet tilfredsstillende. 

 

  Økonomiske ramme for 2020  

For 2020  ser den således ud: 

 Økonomisk ramme        3.719.368. kr. 
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 Budget 2020                   3.705.908. kr. 

Vi kan således hæve vores budget med 13.460. kr. 

Men budgettet er meget tæt på de økomiske rammer som let kan påvirkes med +/- 

100.000.kr. 

 De økonomiske rammer er incl. Afgifter men excl. Moms. 

Vandskat og drikkevandsafgift er på 6.18 + 0.19 = 6.37.kr. pr. m3 vand. + moms. 

 

I 2020 opkræves følgende priser: 

Pris pr. m3                                        4.50 kr. 

Fastafgift enheds pris                 509.00 kr. 

Små måler         2,5 m3               125.00 kr. 

Mellem måler      4 m3                140.00 kr. 

Store måler       6,3 m3                300.00 kr.  

   

Fastafgift svare forsat til  ~ 40% af drift omkostningerne. 

 

Øvrige priser er de samme som i 2019 

Hovedanlægsbidrag                                4.343.-  kr. 

Forsyningsledningsbidrag                      8.898.-  kr. 

Stikledningsbidrag  byzone                    3.488.-  kr. 

Stikledningsbidrag landzone                  3.980.-  kr. 

2019:   Vandafgift og drikkevandsafgift    6,18 + 0.19 =             6.37 kr./m3                                                           

2020:  Vandafgift og drikkevandsafgift                 6.18 + 0.19 =             6.37 kr./m3                     
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Prisoversigt ved nabo selskaber: 2020 

    Pris/m3                  Fastafgifter  

Lemvig Vand < 1000 m3                                        6.83 kr./m3           727.70 kr. 

Ringkøbing Skjern Vand < 2000 m3          5.35 kr. / m3        1107.00 kr. 

Vestforsyningen < 1000 m3   5,84 kr./ m3           750.00 kr. 

Vemb vandværk   5.00 kr./m3            400.00 kr. 

Ulfborg vandværk       4.50 kr./m3            634.00 kr. 

Fast afgift i Ulfborg er 509.00 + måler afgift 125.00 kr. = 634.00 kr.  

Af de 5 nabo vandværker er Ulfborg Vandværk blandt de værker med de laveste 

vandpriser. 

Prisen for 1 m3 vand er incl. Afgifter og moms 13.58- kr./m3 

Vestforsyningens kloak afgift = 36.74 kr. + vand = 50.34 kr./m3 incl. moms 

 

Er vandet så dyrt? – tja måske.  

Men et glas vand (33cl) incl. Afgifter og moms koster kun 0,41 øre. fra værket. 

 

 Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen, for et godt og værdifuld 

sammenarbejde i året der er gået. 

Tak 

 


