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Godkendelse af Nyrup vandværks takstblad 2017 og 2018
Næstved Kommune, Center for Plan og Miljø varetager sagsbehandlingen
i forbindelse med godkendelse af takster for de almene vandværker i
Næstved Kommune.
Godkendelsen skal ske i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1204 af
28.09.2016 om vandforsyning mv.
Næstved Kommune har den 1. august 2017 modtaget revideret ansøgning
om godkendelse af Nyrup vandværks takstblad for år 2017 og 2018.
Ansøgningen indeholder følgende:
 Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2017 og 2018
 Takstblad 2017 og 2018
 Regnskab med resultatopgørelse samt balance
Takstbladet for år 2017 og 2018 er sammenholdt med tidligere års
godkendte takstblad.
Næstved Kommune godkender taksterne for år 2017 og 2018. Det
vurderes at vandværket drives efter ”hvile i sig selv” princippet.
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Supplerende bemærkninger til takstblad 2017 og takstblad år 2018.
Jf. Takstblad 2017 og 2018 fremgår det, at der ”i erhvervsområder betales
der ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i
stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens
bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved
3
tilslutning. Forbrug over 10.000 m fastlægges efter forhandling. Ved
stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der
opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht.
regulativ og fordelingsnøgle.”
Næstved Kommune finder det uhensigtsmæssigt, at det ikke er mere
tydeliggjort, hvad forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag er fastsat
til. Som det fremgår af jeres takstblad for år 2017 og takstblad for år 2018,
skal alle tilbud ved byggemodning og anden forhandling af priser forbi
Næstved Kommune til godkendelse inden tilslutning. Det anbefales derfor,
at der i fremtidige takstblade bør fastsættes faste priser for
forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.
Venlig hilsen
Pia Diana Skov Petersen
Miljøtekniker
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