
 

 
 
 
 
 
 
 
Vandforbrug 2019 og 2020 
 2019 2020 
Solgt vand i alt 298.410 m3 286.798 m3 
Udpumpet vand 319.571 m3 302.523 m3 
Skylle vand 6.840 m3 6.725 m3 
Oppumpet vand 326.411 m3  309.246 m3 
Elforbrug  140.098 kWh 136.170Kvh 
Tab på ledningsnet 6,6 % 5,2 % 
Elforbrug pr m3 0,43 kWh pr. m3 0,45 kWh pr. m3  

 

Oversigt over udpumpet vand fra 2012 til 2020: 
2012 289.255 m3 2016 285.400 m3 
2013 301.590 m3 2017 303.301 m3 
2014 283.020 m3 2018 324.128 m3 
2015 279.485 m3 2019 319.571 m3 
  2020 302.523 m3 

 
Vandpriser 2020 excl. moms: 

Fast afgift 400,00 kr.  
De første 500 m3 2,50 kr. 
De efterfølgende m3 1,25 kr. 
Stats afgift 6,37 kr. 

 
Kloak bidrag for 2021 excl. moms: 

Fast afgift 624,48 kr. 
Pris pr. m3 32,50 kr. 

Opkræves af Energi Ikast 
 

 
Bording Vandværk 

 
  GENERALFORSAMLING 
  Onsdag d. 18.august kl. 19:30 

                 på Hotel Bording                               
  DAGSORDEN: 
 
  Valg af dirigent:   
                               
  Beretning om det forløbne år:      
   
  Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse:  
  
  Valg til bestyrelse: På valg: 
                                                 Ove Jacobsen 
                                                 Ole R. Nielsen                                    
                                                 Ole ønsker ikke genvalg 
                                                  
                                                                                                                                                                                                                                   
          
  Valg af suppleanter: På valg: 
                                                   Leif Vinding  
                                                   Søren Chr. Nielsen 
   Valg af revisor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   
  
   Behandling af indkomne forslag:         
 
 
   Eventuelt: 

 
 
 
 



 

 
BERETNING FOR 2020 
 
TILSLUTNING AF NYE FORBRUGERE: 
1 stk. hus på landet                                           29.000 kr.  
3 stk. huse a                                                      12.000 kr. 
10 stk. dobbelthuse a                                         10.000 kr.          
 Tilslutninger i alt                                              165.000 kr. 
 Tilslutnings priser er alle excl. moms 
 Bording Vandværk har pr. 1. januar 2021 i alt 1.813 forbrugere. 
 
                                
UDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGSNET: 
Brud: Vi har i 2020 udskiftet 7 stk. anboringer på grund af tæring. 
Der har været flere på Toften, Hovedledningen er over 50 år, så vi arbej-
der på at udskifte denne og stophaner på strækningen. 
På Højgårdsvej er hovedledning og stophaner skiftet hos samtlige forbru-
gere. 
 
VÆRKET: 
De åbne filtre er så nedslidte, at vi har behov for at udskifte dem. Vi har 
undersøgt prisen for at renovere, kontra udskifte dem. Omkostningen var 
næsten den samme, så vi valgte at udskifte til trykfiltre. Dette er startet 
op, og ventes færdigt før sommerferien 2021. De gamle åbne filtre ned-
brydes, og der etableres lager /værksted i lokalet. 
 
5 største vandforbrugere i 2020:  
Frederiksværkvej 2                                       18.270 m3 
Sepstrupvej 55                                              17.504 m3 
Guldforhovedvej 42                                       16.472 m3 
Ulkærvej 11                                                     8.596 m3 
Lovsangsdal 6                                                 6.634 m3 
Vores 32 største forbrugere har i alt et forbrug på 126.291 m3 

 
 
 
 

 
MÅLERUDSKIFTNING: 
Der er i 2020 kun udskiftet 30 vandmålere, på grund af Corona har vi fra-
valgt at gå rundt i de forskellige hjem, for ikke at bringe evt smitte rundt.  
 
KONTORET:   
Vi kan for 2020 konstatere, at der fortsat handles huse i Bording eller der 
sker til- og fraflytninger i lejeboliger, på et meget højt niveau. Der er udar-
bejdet 135 flytteopgørelser i 2020 mod 159 i 2019. 

Bording Vandværk er stadig omfattet af Vandsektorloven. Der er dog ind-
ført visse administrative lettelser for værker der sælger mellem 200.000 – 
800.000 m3 vand. Bording Vandværk kan vælge at udtræde af den øko-
nomiske regulering i vandsektorloven, efter en omfattende proces fastlagt 
af forsyningssekretariatet. Der vil ikke være skattemæssig ophørsbeskat-
ning, hvis der søges inden 1/1 2024. 

Skattesagen vedr. vandselskabernes skattemæssige værdiansættelse, 
pr. 1. januar 2010, blev vundet ved Højesteret den 8. november 2018. Det 
betyder, at den skat som Bording Vandværk har betalt – ca. kr. 170.000 – 
vil blive tilbagebetalt. Vi har endnu ikke modtaget den endelige afgørelse 
fra Skatteankestyrelsen. Afgørelsen betyder også at Bording Vandværk 
ikke kan komme til at betale skat i mange år fremover. 

Regnskabet for 2020 udviser et overskud på kr. 138.000. Overskuddet er 
påvirket af tilslutningsafgifter på kr. 165.000. 

Budgettet for 2021 udviser et overskud på kr. 15.000 ved uændrede pri-
ser i forhold til 2020. Statsafgiften er ligeledes uændret i 2021. 

 
 


