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Skjød Vandværk
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Godkendelse af takstblad for Skjød Vandværk for perioden 01.01.2021 til 

31.12.2021

Favrskov Kommune, Natur & Miljø har den 23. oktober 2020 modtaget et forslag til 
takstblad til godkendelse og efterfølgende den 6. november 2020 et revideret udkast til 
takstblad.

Favrskov Kommunes godkendelse tager udgangspunkt i:  

1. Vandforsyningsplanen og vandforsyningsregulativet, hvor der er fastlagt 
principper for opdeling af taksterne i:

 Anlægsbidrag (til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger)
 Driftsbidrag

2. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vejledning nr. 9214 af 07/03/2017 om 
fastsættelse af takster for vand.

3. Endvidere skal kommunen tage stilling til, hvorvidt en godkendelse af 
takstbladet kan indeholdes i de forvaltningsretslige grundsætninger, herunder 
lighedsgrundsætningen. Dvs. at forskelsbehandling af borgere skal have et 
sagligt grundlag.

4. Takstbladet er først gældende, når kommunen har godkendt anlægs- og 
driftsbidrag, som det er beskrevet i Bekendtgørelse af lov om vandforsyning 
m.v. § 53 stk. 1.

Afgørelse
Anlægs- og driftsbidrag
Favrskov Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidragene for 2021 for Skjød 
Vandværk i henhold til Vandforsyningslovens § 53 stk. 1.

De godkendte anlægs- og driftsbidrag er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger
Godkendelsen er under forudsætning af at takstbladet ændres på baggrund af 
nedenstående bemærkninger. Revideret takstblad skal indsendes hurtigst muligt og 
senest ultimo 2021 i forbindelse med godkendelse af takstblad for 2022.

Skjød Vandværks forsyningsledningsbidrag er opdelt i indenfor/udenfor tættere 

bebygget område. Dette vurderes ikke som værende en entydig opdeling og der kan

opstå tilfælde, hvor det ikke er klart om en ejendom skal betale lav eller høj takst for 

forsyningsledningsbidrag. Ud fra kommunens oplysninger er der tale om 3 ejendomme 

indenfor vandværkets forsyningsområde samt et ikke-alment vandværk, som endnu 

ikke er tilsluttet vandværket. Skjød Vandværk skal derfor udarbejde et kort som viser 
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de 2 zoner eller en adresseliste med oversigt over hvilke ikke-tilsluttede ejendomme,

der ligger indenfor/udenfor tættere bebygget område.

Ifølge takstbladet betales forsyningsledningsbidrag ”uden for byskiltet” efter regning. 

Dette er ikke hensigtsmæssigt, da alle nye forbrugere skal kunne se prisen for tilslut-

ning. Skjød Vandværk skal tilrette takstblad på baggrund af dette.

I opkræver ”bidrag til grundvandsbeskyttelse (Vandsamarbejdet). Her skal der tilføjes 
at beløbet er pr. m3.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til samme lov, § 76 stk. 4 ikke påklages til en højere 
administrativ myndighed. Dog kan afgørelsen indbringes for domstolene.

Venlig hilsen

Jacob Skødt Jensen

Naturgeograf


