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Fynshav Vandværk afholder ordinær generalforsamling i 
Diamanten. 
 

Dagsorden fremgår af bagsiden. 
 

Regnskab for 2022 samt information om budget og 
takster kan ses på vandværkets hjemmeside 
 

www.fynshavvand.dk 
 

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et 
traktement. 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

 
 
 

 
 
 
 
Der er megen snak om PFAS i drikkevandet. 
Fynshav Vandværk har i vores kontrolprogram 
indarbejdet alle krav om, hvad der skal analyseres 
for i drikkevandet, samt i vores boringer. 
Den 3. marts 2022 blev der foretaget en udvidet 
kontrol af vores drikkevand, hvor der blev analyseret 
for 118 forskellige stoffer og parametre, herunder 
PFAS-forbindelser. 
 

Vandanalyserne viser, at der ikke er fundet PFAS-
forbindelser i vores drikkevand.

Fakta om PFAS fra Miljøministeriet 
 

PFAS (Per- og polyfluoralkyl stoffer) er en 
samlebetegnelse for flere tusinde fluorholdige 
stoffer. Fælles for stofferne er, at de enten i sig 
selv er svært nedbrydelige, eller kan nedbrydes til 
svært nedbrydelige stoffer. 
Derudover er de ofte mobile i vandmiljøet eller 
bioakkumulerende (ophobes i dyr og mennesker). 
Om de mest velundersøgte stoffer, PFOS og 
PFOA, ved man blandt andet at de kan svække 
vaccine respons, kan skade det ufødte barn, kan 
give lever effekter og derudover er de under 
mistanke for at være hormonforstyrrende og 
kræftfremkaldende. 
Det er generelt forbudt at fremstille, markedsføre 
og anvende PFOS og PFOA eller kemiske 
produkter, der indeholder PFOS og PFOA (med 
enkelte tidsbegrænsede undtagelser). Dette gælder 
også stoffer, der kan nedbrydes til PFOS eller 
PFOA. 
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Takster 2023 og 2024 
 
 
2022 har på grund af verdensomspændende 
begivenheder været er udfordring for økonomien, 
både den private økonomi og også for 
virksomhedsøkonomien. 
 
For Fynshav Vandværk har det i første omgang 
været de voldsom stigende og svingende 
elpriser, der har været en udfordring. 
I 1. kvartal af 2022 var der en 
forventning om, at elpriserne 
hurtigt ville falde tilbage i normalt 
leje igen. Dette scenarie ville 
bestyrelsen godt kunne forsvare, 
i forhold til vandværkets budget 
for 2022. 
 
I starten af 2. kvartal ændrede 
situationen sig, idet den 
generelle forventning i 
samfundet var, at der ville blive 
mangel på energi. Dermed var der 
også en forventning om, at elpriserne 
fortsat ville ligge i et højt niveau og 
måske stige yderligere. 
 
I anden omgang kom en forventning om, at alle 
andre firmaer ville stå i samme situation som 
Fynshav Vandværk. Det ville betyde stigende 
omkostninger til at betale leverandører, både til 
håndværkere og til tjenesteydelser.  
 
På den baggrund foretog vandværkets bestyrelse en 
budgetrevision, med den konklusion at tilrette 
budgettet i forhold til elprisen, men at se tiden an i 
forhold til øvrige omkostninger. 
Som resultat heraf, blev pris pr. m3 hævet i nyt 
takstblad pr. 01.07.2022. 
 
Budgetrevisionen har haft den positive effekt på 
regnskabet 2022, at det likvide underskud er 
begrænset til 1.771,- kr. 
 

Med denne regulering, der blev fortaget pr. 
01.07.2022, har bestyrelsen en forventning om, at 
regnskabet 2023 kan balancere i forhold til 
likviditeten. Takstbladet pr. 01.07.2022 kan derfor 
fastholdes frem til budget 2024.  

 
Når der ses ind i de kommende år, vil der 

være et behov for likviditet til 
vedligehold af vandværk og 

ledningsnet, samt opdatering af 
data programmer og it-udstyr. 
Med budget 2024 (Se Regnskab 
og Budget) er der taget 
udgangspunkt i at øge 
vandværkets likviditet for, at 
imødegå de kommende 
udfordringer. 
 
 

Budget og takster 2024 
 

Med udgangspunkt i budget 2024 vil 
der derfor ske stigninger i takstblad pr. 

01.01.2024 som følger: 
 

 
 Nu Pr. 01.01.2024 
Fast årlig afgift 475,00 487,50 
Målerleje 181,25 187,50 
Pris pr. m3 6,88 9,63 
Priserne er anført inkl. moms 
 
For en bolig med et forbrug på 60 m3, betyder det 
en årlig stigning på 183,75 kr. (Inkl. moms) 
 
Anlægsbidrag er justeret med udgangspunkt i 
indekstal for 2022 (6,42%). 
De samlede oplysninger om regnskab, budget og 
takstblad kan ses på:       www.fynshavvand.dk 
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Regnskab og Budget 
 

Fynshav Vandværk a.m.b.a. 
Årsregnskab 2022 

        
Resultatopgørelse Udvalgte tal fra regnskabet 2022, 

samt budget for 2023 og 2024 
        

 Realiseret  Budgettal         

 2022  2022  2023  2024 

   Revideret juni 2022   

 kr.  kr.  kr.  kr. 
        

Indtægt ved salg af vand 536.304  517.000  517.000  599.500 
Underdækning 291.165  257.357  257.357  236.677 

        
Nettoomsætning 827.469  774.357  774.357  836.177 

        
Produktionsomkostninger 338.354  332.000  332.000  359.300 

        
Bruttoresultat  489.115  442.357  442.357  476.877 

        
Distributionsomkostninger 247.380  222.057  222.057  253.057 
Administrationsomkostninger 209.741  237.800  237.800  245.500 

        
Resultat af primær drift  31.993  -17.500  -17.500  -21.680 

        
Andre driftsindtægter 0  0  0  15.000 

        
Resultat før finansielle poster 31.993  -17.500  -17.500  -6.680 

        
Finansielle indtægter 16.903  17.500  17.500  23.380 
Finansielle omkostninger 48.896  0  0  16.700 

        
Årets resultat 0  0  0  0 

 

 

 
Regler og klagevejledning 

 

Såfremt man har en klage bør man kontakte vandforsyningen. Er man 
utilfreds med vandforsyningens svar eller løsning kan man indbringe klagen 
til Center for klageløsning og eventuelt senere Forbrugerklagenævnet. Denne 
mulighed gælder ikke erhvervsdrivende. 
 pixels 
Klager vedrørende tvister med vandforsyningen eller spildevandsforsyningen kan indbringes for 
Center for Klageløsning hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Toldboden 2, 8800 
Viborg. 
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Kan der 
ikke findes en mindelig løsning ved mediation, kan der dernæst klages til 
Forbrugerklagenævnet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte 
beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen af det omtvistede beløb 
som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk, 
hvor du også kan læse om betingelser og gebyr for at klage.
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Generalforsamling 
 

Fynshav Vandværk a.m.b.a. 
 

Onsdag den 29. marts 2023, kl. 19 00 i Diamanten,  
Gyden 100, Fynshav 

 
 

Andelshavere og alle forbrugere der modtager vand fra Fynshav Vandværk er velkommen. 
Stemmeret: Vandværkets andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen, jf. vedtægter 

 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning 

 
3. Regnskab 2022 
 
4. Budget for 2023 og 2024 + forslag til takstblad for 2024 

 
5. Behandling af indkomne forslag: 
 
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. Efter tur afgår: 
 

Jan Sarup (Modtager genvalg) 
Dennis Nielsen (Modtager genvalg) 

 
Valg af suppleant for bestyrelsen. Nuværende: Morten Duus (Modtager genvalg) 

 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Efter tur afgår: 
 

Jan Ohlsen (Modtager genvalg) 
 

Valg af revisorsuppleant. Nuværende: Casper Æbelø Hansen (Modtager genvalg) 
 
 
8. Eventuelt 
 
 

Den samlede årsrapport, samt forslag til budget 2023 og 2024 og takstblad 2024 kan ses på 

www.fynshavvand.dk, eller rekvireres hos kassereren på tlf. 52 19 24 11 eller 

mail: post@fynshavvand.dk 

 
Bestyrelsen 


