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Private Vandværkers takster for 2022
21/10615
Beslutningstema
Svendborg Kommune har 14 private vandværker, der årligt skal have deres takster godkendt af
Byrådet. Administrationen har modtaget taksterne for 2022. Taksterne skal godkendes.
Indstilling
Direktionen indstiller til Miljø- og Naturudvalget, at det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales,
• At de 14 private vandværkers takster for 2022 godkendes.
Sagsfremstilling
Hvert år fremsender vandværkerne deres takstblade til endelig godkendelse i Byrådet. Takstbladet
indeholder de takster som vandværkerne opkræver efter, det kommende år.
Det er administrationens ansvar at sikre, at vandværkerne overholder det økonomiske ”hvile-i-sigselv-princip”, og samtidig har tilstrækkelige midler til at kunne klare uventede udgifter. Det
økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip” betyder, at et vandværk ikke må tjene penge på at sælge
vand og at regnskabet som udgangspunkt skal gå i nul fra år til år.
Et vandværk skal imidlertid også være robust overfor større uventede udgifter, som f.eks. et
ledningsbrud eller en erstatningsboring. Administrationen vurderer, at såfremt et vandværk har ca.
1 mio. kr. i likvide midler, er det robust over for uventede udgifter.
Administrationen har nu modtaget alle vandværkernes takstblade for 2022 til godkendelse, jævnfør
bilag 1 (Bilag 1. Samlet oversigt over vandværkernes takster 2022.)
Administrationens bemærkninger
Administrationen vurderer, at Vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved godkendelse
af de respektive vandværkers takstblade, og at vandværkerne overholder eller arbejder mod at
overholde det økonomiske ”hvile-i-sig-selv-princip”, jævnfør bilag 2 (Bilag 2. Administrationens
bemærkninger til vandværkernes økonomi).
Særligt for Bøsøre Vandværk
Bøsøre Vandværk har i år valgt at nedbringe vandafgiften, for at hæve den årlige faste afgift.
Bøsøre Vandværks begrundelse for denne ændring er, at Bøsøre Vandværk består af et
omfattende ledningsnet og mange forbrugere med fritidshuse karakteriseret ved et lille forbrug. Det
betyder, at der er og fremadrettet vil være de største udgifter på vedligehold samt fornyelse af
ledningsnet og tilslutninger. Disse udgifter er uafhængige af forbruget og henføres derfor til den
faste afgift.
Bøsøre Vandværk har tre store forbrugere, der aftager mere end 1000 m3 vand årligt, hvilket
svarer til 38 % af det solgte vand. Med nedsættelsen i vandprisen opfylder Bøsøre Vandværk de
tre forbrugeres ønske om en ”rabat” på vandprisen.
Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Ingen
CO2-Konsekvensvurdering
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Sagen afgøres i
Byrådet
Beslutning i Miljø- og Naturudvalget 2018-2021 den 07-12-2021
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Afbud: Tarik Kale (Liste Ø), Stedfortræder, Jesper Kiel (Liste Ø).

Afbud:
Tarik Kale
Beslutning i Økonomiudvalget 2018 - 2021 den 14-12-2021
Indstilles.
Beslutning i Byrådet den 21-12-2021
Godkendt.
Afbud fra Jens Munk. Som suppleant deltog Lars Kalmar Hansen (O)
Afbud:
Jens Munk
BILAG:
15383775
25395935
35395915

Åben Bilag 1. Samlet oversigt over vandværkernes takster
2022
Åben Bilag 2. Administrationens bemærkninger til
vandværkernes økonomi
Åben Bilag 3. Takstblade 2022 og Årsrapporter 2020 for de
14 private vandværker

(246132/21) (H)
(255752/21) (H)
(255738/21) (H)

