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Godkendelse af takstblad for Børkop Vandværk 
 

Vejle Kommune har den 4. november 2019 modtaget Børkop Vandværks 

ansøgning om godkendelse af takstblad for 2020. 

 

Vejle Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidragene, der fremgår 

af det indsendte takstblad efter § 53 i Vandforsyningsloven1. Gebyrer skal 

ikke godkendes af kommunen. 

 

Bemærkninger til fremtidige takstblade 

Når vandværket indsender takstblad til godkendelse er det vigtigt, at ansøg-

ningen indeholder: 

• Fuldstændigt takstblad (Alle takster skal fremgå. Fast afgift, m3-pris 

og tilslutningsafgifter godkendes af kommunen, ikke gebyrer) 

• Senest afsluttede regnskab 

• Budget (laver vandværket ikke budget skal der i stedet indsendes en 

status for indeværende år samt oplysninger kassebeholdningen, evt. 

andre omsætningsaktiver og evt. gæld) 

• Investeringsplan (står vandværket over for større udgifter f.eks. til en 

ny kildeplads eller andre investeringer på vandværket og lednings-

nettet) 

• Begrundelse for takstændringen (f.eks. indeksering af tilslutningsaf-

giften) 

 

Det er vigtigt, at disse oplysninger er med, så kommunen har et fornuftigt 

grundlag at vurdere taksterne på. 

 

Vejle Kommune skal have modtaget ansøgning om godkendelse af takstblad 

med tilhørende bilag den 01.11., hvis vandværket ønsker taksbladet god-

kendt til den 01.01. det følgende år. 

 

 

 
1 Lov om Vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 118 af 22. februar 2018 
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J. nr.: 

13.02.03-S55-22-19  

 

Kontaktperson: 

Lene Jensen 

Lokaltlf.: 76 81 24 55  

  

E-post:JELEN@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
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Fordeling mellem fast afgift og m3-prisen 

I Vandforsyningslovens § 53 står: ”… Kommunalbestyrelsen kan for almene vandforsyningsan-

læg, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske for-

hold, træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er en nød-

vendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for 

bidrag.” 

 

Vær derfor opmærksom på, at forholdet mellem den faste afgift og den variable afgift er omkring 

40 %. Dette er ikke et udtryk for, hvordan udgifterne faktisk fordeler sig på vandværket, men har 

udelukkende baggrund i et ønske om, at det skal ”kunne mærkes”, når man som forbruger sparer 

på vandet. Fordelingen fremgår også af Vejledning om fastsættelse af vandværkstakster fra 

DANVA og FVD. 

 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Lene Jensen 

Miljømedarbejder 

 


