Sundbylille Vandværk
Varmedalsvej 2
3600 Frederikssund

Dato
2. november 2021

Sagsnr.
13.02.03-A00-1-07

Godkendelse af takster for året 2022 for
Sundbylille Vandværk
Sagsfremstilling
Frederikssund Kommune, Klima og Natur, har den 24. oktober 2021
modtaget takstblad for året 2022 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:
• Årsrapport for 2020
• Budget for 2022
• 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. 1450 af 05/10/2020
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Afgørelse
I medfør af vandforsyningslovens1 § 53 stk. 1 godkender Frederikssund
Kommune, Klima og Natur anlægs og driftsbidrag for året 2022 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 2022

Driftsbidrag

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig:

857,-

1071,-

Vandafgift pr. m3:

12,34

15,43

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3:

6,35

7,94

12.500,-

15.625,-

Pr. ejendom/bolig i bymæssig bebyggelse:

25.000,-

31.250,-

Pr. ejendom/bolig udenfor bymæssig bebyggelse:

50.000,-

62.500,-

(Målerafgift er inkluderet i den faste afgift)

Anlægsbidrag
Hovedanlægsbidrag for alle ejendomme:

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag er inkluderet i forsyningsledningsbidraget.
Stikledningen er forbindelsen fra hovedledning til stophane og/eller
målerbrønd, der er placeret ca. 1 meter fra ejendommens skel.
Ved ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der, iht. regulativ og
fordelingsnøgle, opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til
ændringen.
Forsyningsbidrag og stikledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år pr.
1. januar efter ”Index for vandledningsarbejder” pr. 1. oktober.

Gebyrer

Excl. moms

Rykkerskrivelse pr. rykker:

100,- (moms fri)

Lukkegebyr:

500,- (moms fri)

Gebyr ved for sent indsendte årsaflæsninger:

150,- (moms fri)

Åbne gebyr:

500,- (moms fri)

Ejerskifte gebyr sælger *)

75,-

93,75

Ejerskifte gebyr køber *)

75,-

93,75

Montørbesøg:

500,-

625,-

Måleraflæsning:

300,-

375,-

Incl. moms

*) Ejerskifte kan foretages af ejendomsmægler i forbindelse med
refusionsopgørelse.
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Landbrug, der ikke er i drift med erhvervsmæssig kvægdrift eller
svineavl, kan regnes under en af kategorierne, enfamiliehus eller landhus
i åbent landskab, afhængig af ejendommens beliggenhed. Den aktuelle
kategori fastlægges suverænt af den til enhver tid siddende bestyrelse.
Anlægs- og tilslutningsbidragene er gældende for et vandforbrug, der
ikke overstiger 350 m3 vand per år.
Overstiger forbruget 350 m3 om året, udløser det et ekstrabidrag på kr.
4.500,Overstiger forbruget 550 m3 om året, udløser det yderligere et
ekstrabidrag på kr. 4.500,Overstiger forbruget 800 m3 om året, udløser det yderligere et
ekstrabidrag på kr. 4.500,Allerede tilsluttede ejendomme vil ikke blive pålagt ekstra bidrag, da der
allerede er betalt fuld tilslutningsafgift, medmindre der etableres
yderligere faste forbrugere i forbindelse med den eksisterende
installation.
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