Fynshav Vandværk, marts 2022

Bemærkning til regnskab, budget og takstblad.
Fynshav Vandværk er som alle andre påvirket af de ting der skar i verden omkring os.
Vi oplever pt. stor usikkerhed og ustabilitet på prisen for energi. For vandværkets vedkommende er det
prisen på el der er afgørende for hvad prisen for en m3 vand koster.
Med de ustabile priser er det derfor svært at spå om hvor store produktionsomkostninger der skal indgå i
prisen for 1 kubikmeter vand.
Vandværket har pt. ikke planer om, at ændre i allerede fastsatte priser. Det kan dog ikke afvises, at vi
kommer i en situation, hvor elpriserne bliver så høje, at der opstår et behov for at ænder den aktuelle pris
for vand.
For vandprisen for 2023 gør følgende 3 punkter sig gældende:
1. I forhold til kommende takst for vand i 2023, har vandværket taget udgangspunkt i den elpris som
vi kender på nuværende tidspunkt.
Elprisen (Den rå elpris) er steget fra 1. kvartal 2021 frem til dato fra 0,3436 kr. pr. kWh til 1,6808 kr.
pr. kWh
Når det regnes om pr. solgt m3 vand, er det en stigning på 1,08 kr. pr m3.
2. Ud over stigning som skyldes de direkte produktionsomkostninger, er vandværket i gang med en
gradvis opskrivning af prisen, for at imødegå underdækningen i regnskabet. En opskrivning som
foregår over flere år, indtil vandværkets indtægter står i forsvarlig relation med
under/overdækningen.
3. En tredje post som påvirker vandprisen, er den almindelige prisudvikling i samfundet.
Med udgangspunkt i ovenstående, foreslår vandværkets bestyrelse, at vandprisen pr. m3 i 2023 fastsættes
til 6,70 kr. incl. moms. Eksterne bidrag om afgifter, samt moms heraf, fremgår af takstbladet.

Af det fremlagte budget for 2023, er der udover ovenstående, ikke poster der har givet anledning til
ændringer i vandværkets indtægter. Der er foretaget indeksregulering anlæg/tilslutningsbidrag.

Er der spørgsmål til regnskab og budget, er du velkommen til at kontakte kasserer

Fynshav Vandværk
Dennis Nielsen
Kasserer
52 19 24 11
Mail: post@fynshavvand.dk

