
Egå Vandværk A.m.b.a. 
 
Beretning for året 2016 
Udover den daglige drift er år 2016 et år, hvor der har været aktivitet på flere fronter i 
vandværket. Vi fik på to generalforsamlinger vedtaget en justering af vore vedtægter, hvor de blev 
moderniseret og der blev ryddet op i uhensigtsmæssigheder. 
 
Det var også året, hvor vi indledte et nyt samarbejde med Århus Vand, hvor Århus Vand selv ville 
opkræve vandafledningsafgiften.  
 
Derudover har vi også fortsat vore drøftelser med Gl. Hjortshøj Vandværk om en evt. 
sammenlægning. 
 
Samarbejde med Århus Vand/Betaling for vand og vandrelaterede afgifter 
Som vi orienterede om sidste år, har Århus Vand opsagt samarbejdet med Egå Vandværk mht. at 
Egå Vandværk på vegne af Århus Vand opkræver vandafledningsafgiften hos vore forbrugere. 
Samarbejdet ophørte den 1. januar 2016.  
 
Det har efter vor opfattelse været en opgave, som Århus Vand ikke har udført optimalt. De første 
informationer fra Århus Vand til forbrugerne om, at de selv ville opkræve vandafledningsafgiften, 
blev udsendt efter sommeren som et velkomstbrev, hvorefter der fulgte en opkrævning på den 
første rate vandafledningsafgift. 
 
Egå Vandværk leverer nu udelukkende de data, som Århus Vand anvender i deres opkrævninger 
og hvis forbrugerne har spørgsmål til opkrævningerne fra Århus Vand, skal henvendelse rettes til 
Århus Vand, ikke Egå Vandværk. 
 
Egå Vandværk opkræver herefter kun den faste afgift, vandforbruget og den grønne afgift.  
 
Indvindingsanlægget 
Der er i år ikke fortaget væsentlige investeringer i vort indvindingsanlæg. Vore boringer leverer 
fortsat vand af god kvalitet. 
 
Investeringerne i indvindingsanlægget udgør t.kr. 241. 
 
Renovering af ledningsnettet 
Den væsentligste investering i ledningsnettet i 2016 er færdiggørelsen af renoveringen af 
hovedledningen på Rouloen, som blev påbegyndt i 2015. Der er desuden udført mindre 
ledningsarbejder i forbindelse med nye tilslutninger.  
 
Der er i 2016 investeret t.kr 1.200 i ledningsnettet og indgået t.kr 425 i tilslutningsafgifter. 
 
I 2017 er det vor plan, at vi skal have renoveret hovedledningen på Åbrovej, og nogle mindre 
strækninger i Sølystområdet.  
 



Herudover planlægger vi at installere nogle kvartermålere Gl. Egå området, så vi har mulighed for 
at isolere bestemte områder, når vi søger efter utætheder på ledningsnettet. 
  
Vandsektorloven og Egå Vandværk 
I henhold til vandsektorloven er prisloftet for 2016 for Egå Vandværk fastsat til en m3 pris på kr. 
13,04 ekskl. afgifter. Prisloftet betyder, at de samlede indtægter fra salg af vand, faste afgifter og 
øvrige indtægter ikke må overstige ca. 2,6 mio.kr.  
 
Hertil kommer vandafledningsafgift og spildevandafgift samt øvrige afgifter til Staten, der udgør 
langt den væsentligste del af det beløb, vi opkræver for vandet.  
 
Med virkning fra 1/1 2017 er Vandsektorloven ændret, så vi tildeles en økonomisk ramme og ikke 
en pris pr. m3. Den økonomiske ramme for 2017 er på ca. 2.6 mio.kr. excl. afgifter.  
 
Vi har påklaget rammen, idet vi ikke er enige i nogle af forudsætningerne for tildelingen af denne 
ramme.  
 
Udskiftning af vandmålere 
Vi har i 2016 udskiftet de resterende af de gamle vandmålere med nye vandmålere, der kan 
fjernaflæses, så nu har alle vore forbrugere vandmålere, der fjernaflæses. 
 
Hvis vi i vort daglige arbejde med vandforsyningen konstaterer, at der er fejl på en vandmåler, vil 
vi give de pågældende forbrugere en meddelelse herom, og få rettet fejlen. Hvis der har været en 
fejl på en vandmåler, vil den vise det korrekte forbrug, når fejlen er blevet rettet.  
 
Vi skal i 2017 udtage en stikprøve af de ældste vandmålere for at kontrollere, at de fortsat 
fungerer korrekt. Såfremt der er fejl i et væsentligt antal af de målere, der er udtaget til prøven, 
skal hele det parti, som stikprøven er udtaget fra, udskiftes. 
 
Vandkvalitet 
Kvaliteten af vort drikkevand er fortsat helt i top. Vi få løbende udtaget vandprøver enten på 
Vandværket eller hos en forbruger.  Resultatet af de udtagne prøve er positive, da der ikke er 
værdier i prøven, der overskrider hverken de vejledende værdier eller maksimumværdierne.  
 
Resultaterne af de prøver, vi får taget, kan altid findes på vor hjemmeside. 
 
 
Vandspild – en dyr fornøjelse 
Hold øje med vandmåleren, så du ikke kommer til at betale for unødvendigt vandforbrug. Det er 
dyrt at have en dryppende vandhane, et løbende toilet eller et lille brud på et rør. 
 
Skatteforhold 
Som vi tidligere har informeret om, blev vandværker generelt skattepligtige i forbindelse med 
indførelsen af vandsektorloven.  
 



Indførelsen af skattepligten har betydet skattebetalinger, som vi kun er forbrugerne til at betale.  
 
Det hænger efter vores opfattelse ikke helt sammen med Vandsektorlovens krav om lavere 
vandpriser. 
 
I forbindelse med vor indtræden i skattepligten, indkaldte skattevæsenet vore regnskaber til 
kontrol af, om formalia i forbindelse med indtræden i skattepligten var overholdt.  
 
Skattevæsenet forkastede vore indgangsværdier på vore anlægsaktiver. Vi påklagede 
skattevæsenets kendelse til Landsskatteretten i lighed med andre vandforsyninger.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke gennemført en prøvesag ved domstolene, hvorfor vi ikke har 
fået en afgørelse fra Landskatteretten. De skatter der er blevet pålignet vandværket, er løbende 
blevet betalt. 
    
Årsregnskabet  
Årsregnskabet for 2016 udviser et resultat på kr. 261.497, mod et overskud på t.kr.  862 i 2015.  
 
Vi har i 2016 oppumpet og købt i alt 228.081 m3 vand (i 2015, 216.643 m3) og solgt 213.405 m3 (i 
2015, 198.381 m3).  
 
Forskellen på 14.676 m3 svarer til et ledningstab på 6,4 % imod 8,4 % i 2015. Vi undgår således 
igen at skulle betale afgift af ledningstabet, som indtræder, når spildprocenten er over 10 %. 
 
Gl. Hjortshøj Vandværk 
Som nævnt har vi haft nogle drøftelser med Gl. Hjortshøj Vandværk A.m.b.a. om en 
sammenlægning af vandværkerne, med Egå Vandværk som det fortsættende vandværk. 
Drøftelserne har endnu ikke mundet ud i et konkret resultat, men vi arbejder videre med 
processen.  
 
En sammenlægning vil forøge antallet af andelshavere med ca. 500 og øge salget af vand med ca. 
70.000 m3. Gennem en nødforbindelse, der er lavet mellem værkerne, forsyner vi allerede en del 
af forbrugerne i vandværket.  
 
Vandværkets vedtægter  
Vi fik på to generalforsamlinger i 2016 vedtaget nogle ændringer af vore vedtægter, bl.a. 
vedrørende procedurerne for indkaldelse til generalforsamlinger og valg til bestyrelsen mv.   
 
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige tak for et godt samarbejde i det forløbne år til 
vandværkets personale, bestyrelse og interne revisorer.  
  
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Egå Vandværk A.m.b.a.   


