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Godkendelse af takster for året 2021 for
Sundbylille Vandværk
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune, Klima og Natur har den 2. februar 2021
modtaget takstblad for året 2021 for Sundbylille Vandværk til
godkendelse.
Taksterne for driftsbidragene hæves med ca. 10 % i forhold til
foregående år, da vandværket pga. forurening med pesticider ikke
længere selv kan producere vand, men i stedet har indgået en aftale om
import af vand fra Slangerup Vandværk. Dette indebærer bl.a. udgifter til
etablering af forbindelse til Slangerup Vandværk, samt sløjfning af
boringer og nedlægning af vandværk. Taksterne fremgår af bilag 1.
Grundlag for afgørelsen
Som grundlag for afgørelsen ligger:
• Regnskab for 2020
• Budget for 2021
• Oversigt over udgifter i forbindelse med nedlægning af egen
produktion af drikkevand
Frederikssund Kommune har påset at takstbladet er udformet i henhold
til vandværkets regulativ og at taksterne er fastsat i henhold til
vandforsyningsloven1 herunder:
•
•
•

1

KLIMA OG NATUR
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hvile-i-sig-selv-princippet, således at forsyningens indtægter over
en årrække ikke overstiger dets omkostninger
at der kun er indregnet lovlige udgifter i vandprisen
at forskelle i anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af
ejendomme/geografiske områder er fastsat ud fra et sagligt
grundlag

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 118 af 22/02/2018
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Afgørelse
I medfør af vandforsyningslovens1 § 53 stk. 1 godkender Frederikssund
Kommune, Klima og Natur anlægs og driftsbidrag for året 2020 for
Sundbylille Vandværk. Takstbladet er vedlagt som bilag 1.
Takster som ikke fremgår af taksbladet
Anlægs- og driftsbidrag for områder af forsyningsoplandet, eller
kategorier af ejendomme som ikke fremgår af takstbladet skal aftales
skriftligt mellem ejer af ejendom og vandværket. Aftalen skal godkendes
af Frederikssund Kommune før den er gyldig.
Oplysning til forbrugerne
Vandværkets regulativ (handelsbetingelser) og takstblad skal være
tilgængeligt for forbrugerne på vandværkets hjemmeside.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan ikke påklages administrativt jf. vandforsyningslovens
§ 76 stk. 1. nr. 4.
Sagen kan indbringes for domstolene jf. vandforsyningslovens § 84 stk. 3
inden for 6 måneder fra dato for denne afgørelse jf. vandforsyningslovens § 81.
Spørgsmål eller kommentarer til denne afgørelse kan rettes til
grundvandsgruppen på tlf. 47 35 10 00 eller e-mail:
grundvand@frederikssund.dk

Venlig hilsen

Louise Overgaard Pedersen
Geolog, Grundvandsgruppen
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Bilag 1 Takster 2021
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