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Godkendelse af takstblad for 2019
Horsens Kommune har modtaget vandværkets forslag til takstblad pr. 1.1.2019 til
godkendelse.
Vi har på baggrund af jeres indsendte årsregnskab 2017 samt jeres
beregningsgrundlag og tilhørende forsyningsstatistik foretaget en legalitetskontrol,
dvs. en kontrol af, at anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse
med vandforsyningsloven.
Vi har været i dialog om godkendelsen og rammerne for godkendelse af takstblad
2019 er fastlagt.
Horsens Kommune vurderer, at vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt
ved takstbladets godkendelse, og at vandværket med en rimelig økonomi har
tilstrækkelige midler til at dække forventede kommende udgifter og samtidig
tilgodese det økonomiske "hvile-i-sig-selvprincip".
Vi godkender hermed takstbladets af anlægsbidrag (tilslutningsbidrag), driftsbidrag
og særlige driftsbidrag i henhold til vandforsyningslovens § 53.
Takstbladet er vedlagt.
I bedes venligst fremover være opmærksomme på, at indstillingen skal ledsages af
de nødvendige oplysninger til brug for kommunens vurdering af taksterne. De
nødvendige oplysninger omfatter følgende:
1. Beregningsgrundlag for taksterne – I bør overveje at lave en ny
fastlæggelse af driftsbidragene, hvor tilslutning af de fremtidige 28
forbrugere optræder, således at I har beslutningsgrundlaget på plads i
forbindelse med de fremtidige takstfastsættelser.
2. Regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i
særskilte drifts- og anlægsregnskaber,
3. Budget for det eller de kommende år med særskilte drifts- og
anlægsbudgetter,
4. En flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af
vandværkets anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i
den kommende årrække, og hvornår de forventes,
5. En redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere
årrække,
6. Begrundelse for uændret eller ændret takst.
Ovenstående oplysninger er i vidt omfang de samme, som vandforsyningen selv
anvender ved udarbejdelsen af taksterne.
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