HYLLESTED VANDVÆRK

09-06-2015
Sagsnummer.: 10/10183
Sagstype: KLE: 13.02.03
Sagsbehandler:
Anne-Mette Randrup Rasmussen
Tlf.: 87 53 54 10

Godkendelse af takstblad 2015
Syddjurs Kommune har modtaget takstblad 2015 fra Hyllested Vandværk via kommunens
digitale indberetningsformular. Takstbladet kunne ikke godkendes automatisk, men skal
godkendes manuelt af Syddjurs Kommune.
Der er foretaget en regulering af det faste driftsbidrag i 2015 i forhold til de seneste godkendte takster i 2014. Det variable driftsbidrag og anlægsbidragene er ikke reguleret.
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Fast driftsbidrag inkl. målerleje
Hovedanlægsbidrag
Forsyningsledningsbidrag,
zone 1 og zone 2

2014 (kr.)

Stikledningsbidrag
Priserne er ekskl. moms og afgift.

Forsynings- og stikledningsbidrag er ikke blevet indeksreguleret. Ved indsendelse af
takstblad 2016 til godkendelse bør forsynings- og stikledningsbidragene indeksreguleres,
således, at der ikke tæres på vandværkets kapital..
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Syddjurs Kommune godkender i henhold til § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven drifts- og
anlægsbidraget for Hyllested Vandværk med nedenstående bemærkninger:
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nr. 1199 af 30. september 2013

Team Miljø
Kaarsbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

Det skal bemærkes, at jf. afsnit 4.5 i ”Vejledning for fastsættelse af takster for vand”,
NST, 12. maj 2014 fremgår det:
”Som udgangspunkt bør det faste driftsbidrag samt kubikmeterprisen være ens for alle.
Såfremt der er saglige grunde til at vælge en differentiering, bør den ske på grundlag af
vandforsyningslovens formål. Det vil sige hensyn til omkostningsdækning og prissætning
med tilskyndelsesvirkning, og at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag”.
Det betyder, at vandværket i praksis ikke bør differentiere det variable driftsbidrag i 8,00
kr og 7,50 kr alt efter vandforbruget. Vandværket bedes justere det ved indsendelse af
takstblad 2016.
Endelig bedes I udarbejde en liste over de ejendomme, der er beliggende i zone 2.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte kan de rettes til Anne-Mette
Rasmussen på tlf. 8753 5472 eller på email: anmj@syddjurs.dk.

Venlig hilsen

Morten Hundahl

Anne-Mette Rasmussen

Natur- og Miljøchef

Civilingeniør
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