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GODKELDENSE AF TAKSTER FOR 2017 –                           
AASTRUP VANDVÆRK 

Guldborgsund Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for perioden 01-

01 til 31-12-2018. De godkendte takster fremgår af takstbladet, der vedlægges i kopi. 

Godkendelsen er meddelt med hjemmel i § 53, stk. 1, Vandforsyningsloven (nr. 1204 

af 28. sep. 2016). Kommunen har påset, at ”hvile i sig selv”-princippet er overholdt. 

Samtidig har vi udført en legalitetskontrol og påset, at taksterne er fastsat på lovligt 

og sagligt grundlag. Godkendelsen er baseret på følgende vurderinger: 

”Hvile-i-sig-selv” princippet 

Vandforsyningen har den 4. april 2017 fremsendt takstblad 2018 til godkendelse i 

Guldborgsund Kommune. Taksterne er vurderet med henblik på, vandforsyningens 

indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger. Vurderingen er udført 

efter årsregnskabet for 2016, buget for 2017 samt investeringsplan 2017-2027. Vur-

deringen fremgår af bilag 1-3. 

 

Vandforsyningen anmodes om at fremsende budget for 2018 ved lejlighed. 

 

Taksterne 

Der er taget udgangspunkt i vores brev af 30 januar 2017. 

Vandforsyningen har redegjort for større anlægsinvesteringer igennem de seneste 2-

3 år. Investeringerne har indflydelse på fastsættelsen af Anlægsbidraget. Derfor bør 

Vandforsyningen få udregnet en ny og tidssvarende anlægsværdi, således at nytil-

sluttede ejendomme betaler en del af den anslåede værdi af vandforsyningsanlæg-

get. Jeg ved godt, at det er et sort arbejde at få lavet en anlægsvurdering og få op-

delt anlægsbidraget i Hoved-, Forsynings- og Stikledningsbidrag. Derfor vil jeg ikke 

sætte tidsfrist på. Jeg ved, I arbejder på det.   

 

Vandforsyningen har endvidere kalkuleret med yderligere investeringer i årene frem 

på ca. 1 mill. Formuen udgjorde 423.655 kr ultimo 2016, og er nedbragt med 272.655 

kr. fra året før. Det er selskabets hensigt, at anlægsinvesteringerne skal klares med 

opsparede midler. Taksterne vil indbringe vandværket en mindre overdækning.  

Alligevel vurdere vi, at selskabets økonomi er sårbar overfor uforudsete, akutte 

større anlægsinvesteringer – se bilag 1. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SIDE 2 Takstblad udformning 

Takstbladet er nyt i sin opstilling og giver et godt overblik med gode informationer. 

Husk at ord som ”gebyr” og ”afgift” bør aldrig bruges, såfremt der reelt er tale om an-

læg- og driftsbidrag. Det skyldes, at forbrugerne er forpligtet til at betale bidrag for at 

blive tilsluttet og for at modtage vand. Forbrugerne kan derimod undgå at betale ge-

byr og morarenter, hvis de betaler til tiden, aflæse målere og i øvrigt overholder de-

res forpligtelser i henhold til regulativet. 

Når I får overskud skal Anlægsbidraget opdeles i Hoved-, forsynings- og stikled-

ningsbidrag i henhold til regulativet.  

 

Tak for godt samarbejde. 

 

Såfremt I har bemærkninger til ovenstående, er I velkommen til at kontakte underteg-

nede på telefon 54 73 19 81.  

Med venlig hilsen 

 

  

Vicki Wellendorph Winsløv 

Miljøtekniker 

 

 

 
 

Oplysning om klage, straf, m.v. 

Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse eller forkastelse af tak-

sterne kan ikke påklages administrativt, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, 

nr. 4.  

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgiv-

ning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslo-

vens7 § 48, stk. 1. Statsforvaltningen har f.eks. behandlet en række sager 

om kommunalbestyrelsens godkendelse af vandforsyningers takstblade, her-

under sager om, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde påset, at anlægs- og 

driftsbidrag var fastsat på baggrund af saglige kriterier.  

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningens private for-

brugere. Det kan f.eks. være klage over et vandværks prisberegning m.v. i 

forhold til forbrugeren, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en 

vandmåler, fortolkning af takstblad og krav på efterregulering af betaling.  

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder 

reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Tilsy-

net omfatter bl.a. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter og gebyrer og 

diskrimination.  

Vandforsyninger kan ifølge vandforsyningslovens § 84, stk. 3, pålægges 

strafansvar efter straffelovens kapitel 5. Der er fastsat en søgsmålsfrist på 6 

måneder efter vandforsyningslovens § 81. 


