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Ny procedure i forhold til godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for
private vandværker

Pr. 1. januar 2010 er der sket en ændring i vandforsyningslovens § 53, stk. 1
som gør, at alle almene vandværker skal have godkendt deres anlægs- og
driftsbidrag hvert år, uanset om der er en ændring i taksterne eller ej.
Nordfyns Kommune skal således én gang årligt godkende anlægs- og
driftsbidrag for private vandværker beliggende i kommunen.
For at sikre overholdelse af vandforsyningslovens § 53, stk. 1, er der derfor
foretaget en tilpasning af Nordfyns Kommunes tidligere offentliggjorte
godkendelsesprocedure. I det følgende er den nye tidslinje beskrevet.

Tidslinje:
1/1

1/6
Generalforsamling
Forelæggelse af taksblad for det
kommende år

Indsendelse
af takstblad,
regnskab og
budget til
kommunen

1/11
Behandling af sagen

Svar fra
kommunen

1/1
I
kraft

Proceduren er med til at sikre en ensartet sagsbehandling. Samtidig sikres det,
at anlægs- og driftsbidraget bliver godkendt inden de træder i kraft 1. januar.
Formelt og regnskabsmæssigt set, kan anlægs- og driftsbidraget ikke
godkendes i det indeværende år, men skal godkendes for det kommende år.
Bliver der ikke indsendt et takstblad til godkendelse, vil det formelt betyde, at
vandværket ikke kan opkræve bidrag.
Det betyder, at de på generalforsamling godkendte anlægs- og driftsbidrag for
det kommende år skal indsendes til kommunen senest den 1. juni. Herefter vil
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kommunen behandle godkendelsen og sende et svar til vandværket i starten af
november. Bliver takstbladene indsendt efter den 1. juni, vil der ikke kunne
gives en godkendelse og vandværket har dermed ikke noget gældende
takstblad.
Det er det enkelte vandværkets bestyrelse, der skal sørge for at anlægs- og
driftsbidraget bliver indsendt til kommunen til godkendelse. Inden den 1. juni
2012, skal der således fremsendes følgende materiale:
Takstblad for 2013
Senest godkendt regnskab for 2011 (gerne med særskilt drifts- og
anlægsregnskab)
Budget for 2012 og evt. 2013 (gerne med flerårig investeringsplan med
tilhørende finansieringsforslag samt en oversigt over nye tilslutninger)
Såfremt der først afholdes generalforsamling efter den 1. juni, bedes I kontakte
mig, således der kan laves en individuel aftale om fremsendelse af
godkendelsesmaterialet.
Efter bestemmelserne i vandforsyningslovens § 67 skal ejere af
vandforsyningsanlæg efter anmodning fra kommunen give alle oplysninger
herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for
vandforsyningen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til mig.
Endvidere kan Vandråd Nordfyn og FVD være behjælpelige med udarbejdelsen
af et korrekt takstblad.
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