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Forslag fra Kristian Madsen: 

 Hyllested 30-01-2016 
  

Forslag til ændringer af driftsbidrags indhold, mellem fast afgift og kubikmeterpris. 
 

Forslag  
 
At ændre indtægtsgrundlaget i Hyllested Vandværk, således at de fordeles med 30% på 
kubikmeterpris og 70% på fast afgift.  
 
Baggrunden for mit forslag er, at de to storforbruger (Rasmus og Michael) til sammen bidrager med 2/3 af 
indtægterne. Ifølge vejledningen1

 omkring takster og takstblade er det vandværkets pligt at sikre 
byrdefordelingen (udgifter) er rimeligt fordelt mellem de enkeltforbruger, der står følgende om 
byrdefordelingen i vejledningen fra Danske vandværker:  
 

>>For sommerhusvandværker og vandværker med en eller flere store forbrugere, vil en relativ høj 
fast afgift medføre den mest rimelige byrdefordeling mellem store og små forbrugere. Og som 

nævnt er der intet ”ulovligt” i eksempelvis at opkræve 60 % eller 70 % af vandværkets indtægter 
som faste afgifter. Med relativ høj fast afgift sikres det, at sommerhuse med et meget lavt 

forbrug også kommer til at bidrage til vandværkets nødvendige indtjening. 
 

 
(fortsætter på bagsiden)  

                                                           
1
 Vejledning nr.306 03/2014 http://www.danskevandvaerker.dk/drift-og-administration/oekonomi/takstblade.aspx 



Tilsvarende medfører en høj fast afgift også, at storforbrugere ikke kommer til at dække en urimelig stor del af 
vandværkets udgifter. Man skal her være opmærksom på, at langt den overvejende del af vandværket udgifter er 

faste og således ikke afhænger af, om der bruges meget eller lidt vand. << 
 

Der står følgende i Naturstyrelsens vejledning fastsættelser af takster for vand2:  
 

>>Det vil normalt ikke være relevant at differentiere kubikmeterprisen, da omkostninger til at indvinde og behandle 
en kubikmeter vand må forventes at være den samme, uanset hvem der aftager vandet. Differentiering er dog en 

mulighed, hvis det sikrer en rimelig byrdefordeling. Det skal bemærkes, at vandforsyningen sikrer skal sig, at 
differentierede kubikmetertakster, ikke udgør en indirekte til støtte til formål uden for vandforsyningsloven. 

Kommunalbestyrelsen kan ikke pålægge vandforsyningen at differentiere kubikmeterprisen.<< 
 

På baggrund af overstående mener jeg, at der ikke er en rimelig byrdefordeling mellem de forskellige 
vandsektorer. Da vi på nuværende tidspunkt opkræver (31% i fast afgift og 69% i kubikmeterpris)3, derfor 
har jeg forslået en ændring af procent fordelingen mellem fast afgift og kubikmeterpris.  
Er der spørgsmål til overstående kan jeg kontaktes på mobil nummer 42 12 76 18  
Mvh  
Kristian Madsen, Kirkevænget 25,  

8400 Ebeltoft 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kassererens beregning af konsekvens ved forskelligt forbrug af forskellige %-fordelinger fast/m3 pris 
       2015       2016       Kristian   

Samlet indtægt 
 

Fast % m3 % Fast % m3 % Fast % m3 % 
(ved 22000m3 
 i 2016) 

 
79846 32 169470 65 90000 37 154000 63  170800 70 73200 30 

Pr forbruger   800   8/7,50*   900   7   1708   3,33   

  
 

  
  

I ALT   
  

I ALT 
   

I ALT 

Forbrug m3 25 800 
 

200 1000 900 
 

175 1075 1708 
 

83 1791 

Forbrug m3 50 800 
 

400 1200 900 
 

350 1250 1708 
 

167 1875 

Forbrug m3 75 800 
 

600 1400 900 
 

525 1425 1708 
 

250 1958 

Forbrug  m3 100 800 
 

800 1600 900 
 

700 1600 1708 
 

333 2041 

Forbrug m3 150 800 
 

1200 2000 900 
 

1050 1950 1708 
 

500 2208 

Forbrug m3 1000 800 
 

8000 8800 900 
 

7000 7900 1708 
 

3330 5038 

Forbrug m3  5000 800   38750 39550 900   35000 35900 1708   16650 18358 

*) 7,50 kr./m3 for forbrug over 2500 m3 

                                                           
2 http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9147705/fasts_ttelse_af_takster_for_vand.pdf 
3 Regnskabsnotat til GF 26-02-2015, (Hyllested Vandværk, kassereren februar 2014) 


