Ryomgård Vandværk A.M.B.A.
Astrupvej 5
8550 Ryomgård

07-12-2016
Sagsnummer.: 07/12067
Sagstype: KLE: 13.02.03
Sagsbehandler:
Anne-Mette Randrup Rasmussen
Tlf.: 87 53 54 10

Godkendelse af takstblad 2017
Syddjurs Kommune har modtaget takstblad 2017 fra Ryomgård Vandværk via den digitale
indberetning. Takstbladet kunne ikke godkendes manuelt, da det afviger fra de margener, som
Syddjurs Kommune har opstillet for en automatisk godkendelse af takstbladet. Takstbladet skal
derfor godkendes manuelt.
Der er ikke foretaget en regulering af taksterne i 2017 i forhold til de seneste godkendte takster i
2016.
2016 (kr.)
m3-pris

2017 (kr.)

5,70

5,70

Fast driftsbidrag inkl.
målerleje

350,00

350,00

Hovedanlægsbidrag

4.100

4.100,00

Forsyningsledningsbidrag,
zone 1

7.425,00

7.425,00

Forsyningsledningsbidrag,
zone 2

33.150,00

33.150,00

6.750,00

6.750,00

Stikledningsbidrag
Priserne er ekskl. moms og afgift.

Syddjurs Kommune godkender i henhold til § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven1 drifts- og
anlægsbidraget for Ryomgård Vandværk med nedenstående bemærkninger:
Det ser ikke ud til, at forsynings- og stikledningsbidrag er blevet indeksreguleret, som det står nævnt
i takstbladet. Ved indsendelse af takstblad 2018 bør I foretage en indeksregulering af
ledningsbidragene.

1

lovbek. nr. 1204 af 28. september 2016

Team Miljø
Lundbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

I forbindelse med indtastningen i det digitale takstblad er der foretaget en indtastningsfejl, da det
faste bidrag er indtastet til 3.500,00 kr. i stedet for 350,00 kr. Indtastningsfejlen er årsagen til den
beregningsafvigelse, der er fundet på det faste bidrag.
Den afvigelse, der er fundet på forsyningsledningsbidraget betyder, at vandværket reelt opkræver for
lidt i forsyningsledningsbidrag, 7.425,00 kr. i forhold til det beregnede bidrag på 10.526,77 kr.
Syddjurs Kommune vurderer, at denne afvigelse er OK, da vandværket har en stor likviditet. Det er
derfor OK, at der ”tilbagebetales” kapital til forbrugerne for at sikre en større grad af tilslutning til
vandværket.
Når I foretager den digitale indberetning af takstblad 2018, bedes I ligeledes indtaste
forsyningsledningsbidraget for zone 2.
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte kan de rettes til Anne-Mette Rasmussen på
tlf. 8753 5472 eller på email: anmj@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen

Anne-Mette Randrup Rasmussen
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