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Guldborgsund Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for perioden 0101 til 31-12-2020. De godkendte takster fremgår af takstbladet, der vedlægges i kopi.
Godkendelsen er meddelt med hjemmel i § 53, stk. 1, Vandforsyningsloven (nr. 118
af 22/02/2018). Kommunen har påset, at ”hvile i sig selv”-princippet er overholdt.
Samtidig har vi udført en legalitetskontrol og påset, at taksterne er fastsat på lovligt
og sagligt grundlag. Endvidere påser vi, at taksbladet er i overensstemmelse med
gælden regulativ og øvrige regelprincipper.
Godkendelsen er baseret på følgende vurderinger:
”Hvile-i-sig-selv” princippet
Taksterne er vurderet med henblik på, vandforsyningens indtægter over en kortere
årrække ikke overstiger dets omkostninger. Samtidig skal vi påse, at vandforsyningen opretholder en rimelig driftskapital, som også kan dække uforudsete omkostninger.
Vurderingen er udført efter årsregnskabet for 2019 og budget for 2020 herunder investerings ønsker.
Det vurderes, at vandforsyningen overholder ”hvile i sig selv-princippet”. Indtægt
modsvare omkostninger, herunder afskrivning af anlægs investeringer.
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Fordelingsnøglen for driftsbidraget er udregnet til 70/30. Det vurderes, at vandforsyningens indtjening ikke er påvirket i forhold til storforbrugere - se Ark 1.
Taksterne
Vandforsyningen har søgt om uændret takster i 2020. Anlægsbidraget er ikke indeksreguleret.
Takstblad udformning
Takstbladet er nemt for forbrugeren at læse og forstå. Taksterne er præcist og entydige, og der er ikke behov for fortolkning.
Dog må der gerne stå øverst at takstbladet er udarbejdet i henholdt til gældende vedtægter, regulativ og med hjemmel i § 53, stk. 1, Vandforsyningsloven
Såfremt I har bemærkninger til ovenstående, er I velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 54 73 19 81.
Med venlig hilsen
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Oplysning om klage, straf, m.v.
Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse eller forkastelse af taksterne kan ikke påklages administrativt, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder
for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens § 48, stk. 1. Ankestyrelsen har f.eks.
behandlet en række sager om kommunalbestyrelsens godkendelse af vandforsyningers takstblade, herunder sager om, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde påset, at anlægs- og driftsbidrag var fastsat på baggrund af saglige kriterier.
Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningens private forbrugere. Det kan
f.eks. være klage over et vandværks prisberegning m.v. i forhold til forbrugeren, forældelse af
fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler, fortolkning af takstblad og krav på efterregulering af betaling.
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Tilsynet omfatter bl.a. urimelige betingelser i aftalen, for høje renter og gebyrer og diskrimination.
Vandforsyninger kan ifølge vandforsyningslovens § 84, stk. 3, pålægges strafansvar efter
straffelovens kapitel 5. Der er fastsat en søgsmålsfrist på 6 måneder efter vandforsyningslovens § 81.

Aktindsigt
Det skal oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Du er velkommen til at kontakte mig i tilfælde af, du har spørgsmål, bemærkninger
eller mener jeg kan være behjælpelig med andet.
Jeg kan kontaktes på vww@guldborgsund.dk eller på tlf. 5473 1981

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi indsamler de oplysninger om
dig som vi har brug for i behandlingen af denne sag. Registrering, behandling og sletning af dine
oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataforordningen.
Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten

