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Indvindingsanlægget 
Vort indvindingsanlæg er velfungerende og vedligeholdes og opdateres løbende. Der er i år ikke 
fortaget egentlige investeringer i vort indvindingsanlæg. Der har dog været afholdt 
vedligeholdelsesudgifter for t.kr. 84. Vore boringer leverer fortsat vand af god kvalitet. 
 
Renovering  og udvidelser af ledningsnettet 
Vi har i 2018 foretaget renoveringer af vort ledningsnet på Åbrovej, Vestre Kringelvej, 
Blomstervangen, Bredkær Grønnevej og Åmarksvej.  
Som nævnt sidste år nedlægges der er efter anmodning fra Århus Brandvæsen et antal 
brandhaner, dette arbejde har vi fortsat i 2018. 
 I tilfælde af ledningsbrud eller andre nødvendige reparationer, vurderer vi løbende om der af 
hensyn til forsyningssikkerheden  skal foretages en renovering af ledningsnettet i det pågældende 
område. 
Der har i 2018 været  anvendt t.kr. 284 til reparationer på ledningsnettet og t.kr. 1.534 til 
investeringer i ledningsnettet. 
 
Vi har i 2018 installeret 4 kvartermålere i vort forsyningsområde, så vi har mulighed for at lave 
målinger af vandforbruget i begrænsede områder, og på den måde sikre os at vi ledningsrenoverer 
i de områder, hvor vandspildet er størst. 
 
Vi fortsætter i 2019 vort arbejde med renovering og forbedring af ledningsnettet. 
  
Vandsektorloven og Egå Vandværk 
Der er i 2018 indgået en principaftale mellem partierne bag Vandsektorloven at Vandforsyninger 
med en udpumpet mængde på under 800.000 ikke længere være omfattet af loven fra 2021. Vi 
har endnu ikke set, hvordan den endelige aftale er formuleret. 
   
Med en ændring af Vandsektorloven er det nu således at Vandværket er tildelt et beløb som en 
økonomisk ramme, som vi må opkræve. Rammen for 2018 var på t.kr.  3,2 mio.kr. excl afgifter.  
Denne ramme dækker alle indtægter, som m3 prisen for vand, den faste afgift, nye 
tilslutningsafgifter, samt øvrige indtægter ved driften af Vandværket. Den tilsvarende ramme for 
2019 er på t.kr. 3.2 mio.kr. 
 
Hertil kommer vandafledningsafgift og spildevandafgift samt vandafgift til Staten, der udgør langt 
den væsentligste del af det beløb, der er den samlede pris pr.m3 vand. Vandafledningsafgiften og 
spildevandsafgiften opkræves af Århus Vand.  
 
 
 



Vandmålere 
Vi skal nu hvert år fremover udtage en stikprøve af vore vandmålere. Stikprøven skal følge 
installationsåret, og størrelsen af stikprøven afhænger af antallet af installerede vandmålere det 
pågældende år 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. VI har fået det første parti kontrolleret. Denne kontrol har ikke medført at der skal ske 
en udskiftning af vandmålerene fra dette parti.  
 
Vandkvalitet 
Kvaliteten af vort drikkevand er fortsat helt i top. Vi får 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. 
 
Der har i de seneste par år været ekstra meget focus på pesticider i vort drikkevand. På grund af 
forbedrede målemetoder er der på landsplan fundet spor af 1,2,4-triazol, chloridazon, Desphenyl 
chloridazon og N,N-dimethylsulfamid også kaldet DMS. Der er i flere boringer i Åhus Kommune 
fundet spor af disse stoffer, heldigvis i meget små mængder, men det giver alligevel grund til 
eftertanke. I de vandprøver vi har gennemført, er der ikke fundet spors af disse stoffer. 
 
På baggrund af disse fund vil Vandplanudvalget for Århus Kommune i løbet af ganske kort tid 
iværksætte en kampagne mod sprøjtemidler, og de konsekvenser  også på langt sigt brugen heraf 
kan betyde. Vandplanudvalget har lavet en kontrakt en et professionelt bureau, der står for 
arbejdet med denne kampagne. 
 
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, og at vandværkerne ikke har været tilfredse med Skattevæsenets 
håndtering heraf. 
 
Der er endelig i 2018 afsagt en kendelse ved Højesteret, hvor Vandsektoren vandt over Skat. Det 
vil i praksis betyde omgørelser af skatteberegningerne, tilbage  til skattepligtens indførelse i 
vandsektoren.  Det er endnu uvist, hvornår skattevæsenet vil begynde at genoptage disse 
skatteansættelser,  da der endnu ikke er udsendt et cirkulære herom. 
 
Det er beregnet at Egå Vandværk i den forbindelse har et skatteaktiv på ca. 4 mio.kr. Da 
tidshorisonten er meget lang og beløbet i et vist omfang er usikkert, da vi som nævnt ikke ved, 
hvornår  og hvordan Skattevæsenet vil behandle disse sager, er beløbet ikke opført som et aktiv, 
men oplyst i en note.   
 



 
Årsregnskabet  
Årsregnskabet for 2018 udviser et resultat på kr. 2.527.841, mod et overskud på t.kr. 178 i 2017. 
Resultatet af den ordinære drift udgør t.kr. 153, mod et overskud i 2017 på t.kr. 231. Skar af årets 
resultat udgør t.kr. 2.374, der relaterer sig til de forventede ændringer af skatteansættelser på 
grundlag af den tidligere omtalte dom i Højesteret. 
 
Vi har i 2018 oppumpet og købt i alt 237.638 m3 vand (i 2017, 229.157 m3) og solgt 215.877 m3 (i 
2017, 227.069 m3).  
 
Forskellen på 21.761 m3 svarer til et ledningstab på 9,16 %. Vi undgår således igen at skulle betale 
afgift af ledningstabet, som indtræder, når spildprocenten er over 10 %. 
 
 
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.   


