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Godkendelse af takstblad for 2022 
Soderup Vandværk har den 29. november 2021 fremsendt takstblad for 2022 til godken-

delse. Sammen med takstbladet har vandværket fremsendt beregningsgrundlag for tak-

sterne. Beregningsgrundlaget tager udgangspunkt i excel-værktøj fra Danske Vandværker. 

Desuden har vandværket fremsendt årsregnskab for 2020. 

Afgørelse 
Med baggrund i det fremsendte materiale, godkender Holbæk Kommune anlægs- og driftsbi-

drag for 2022 for Soderup Vandværk. Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 53 i vandforsy-

ningsloven, LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020. 

Af det følgende fremgår kommunens bemærkninger ifm. godkendelsen. 

Faste og variable driftsbidrag 
Af tabel 1 fremgår de faste og variable bidrag for 2021 (seneste godkendte takstblad) og 

2022.  

 2021 2022 

Bolig- og erhvervsenhe-

der 

Fast bidrag pr. bolig-/er-

hvervsenhed ekskl. moms 

700 kr. 746,33 kr. 

Variabelt bidrag pr. m3 

ekskl. moms ved forbrug 

<400 m3 

5,50 kr. 6,63 kr. 

Variabelt bidrag pr. m3 

ekskl. moms ved forbrug 

>400 m3 

3,50 kr. 4,52 kr. 

Statsligt bidrag (afgift for 

ledningsført vand + drikke-

vandsbidrag) ekskl. moms 

 

6,37 kr. 6,37 kr. 
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Byggevand 

Fast bidrag – midlertidig til-

slutning pr. mdr. ekskl. 

moms 

 

1.189,00 kr. 

 

1.189,00 kr. 

Variabelt bidrag pr. m3 

ekskl. moms 

5,50 kr. 6,63* kr. 

Tabel 1: Fastsatte driftsbidrag for 2021 (senest godkendte takstblad) og 2022 for Soderup Vandværk. 
*Taksten står oplyst til 6,5 kr. i det fremsendte, men vandværket har telefonisk oplyst d. 1.2.2022 at 
der var tale om en fejl, og taksten er den samme som forbrugere under 400 m3/år. 

Det ses, at driftsbidragene er steget siden sidste år. Vandværket har fremsendt beregnings-

grundlag for fastsættelsen af driftsbidragene for bolig- og erhvervsenheder. Holbæk Kom-

mune har ingen bemærkninger hertil. 

Vandværket opkræver differentieret variable takster for forbrug under 400 m3 og forbrug 

over 400 m3. Jf. Energistyrelsens takstvejledning er udgangspunktet for fastsættelse af tak-

ster primært et solidaritetsprincip, hvor alle betaler den samme kubikmetertakst og samme 

anlægsbidrag for tilslutning af sammenlignelige ejendomme til anlægget. Der kan dog op-

kræves differentierede takster i særlige tilfælde. Det kan fx være, at en stor vandforbrug-

ende virksomhed får nedsat det variable bidrag, hvis det konkret kan begrundes i, at om-

kostningerne forbundet med forsyningen af større vandforbrugere er væsentligt mindre pr. 

m3 end forsyning af ejendomme med mindre forbrug. Vandværket har fremsendt bereg-

ningsgrundlag for differentieringen, og Holbæk Kommune har ikke yderligere bemærkninger 

hertil. 

Holbæk Kommune har forespurgt vandværket om fastsættelsen af bidragene for byggevand. 

Vandværket oplyser at det faste bidrag dækker over opsætning af måler, aflæsning mv. Hol-

bæk Kommune vurderer, at dette er i overensstemmelse med bestemmelse 12.7 i vand-

værksregulativet, og har ikke yderligere bemærkninger hertil. 

Tilskyndelse til vandbesparelse 

Jf. FVD Standard nr. 170 anbefaler vandværksforeningen at fordelingen mellem indtægterne 

fra de faste bidrag og variable bidrag fastsættes med en fordeling på henholdsvis max. 40 

% og min. 60 %. Dette for at sikre incitament for vandbesparelse, jf. vandforsyningslovens 

formål. 

Soderup Vandværk har redegjort for, at fordelingen af deres indtægter er fastsat med hen-

holdvis 37 % fra faste driftsbidrag og 63 % fra de variable bidrag. 

Anlægsbidrag 
Af tabel 2 fremgår de fastsatte anlægsbidrag ved seneste godkendte takstblad for 2021 og 

for takstblad 2022. 
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 2021 2022 

Hovedanlægsbidrag 

Forbrug til og med 1000 m3 

Forbrug fra 1001-2000 m3  

Forbrug fra 2001-3000 m3  

Forbrug fra 3001-4000 m3 

Forbrug fra 4001-5000 m3 

Forbrug over 5000 m3 

 

14.262 kr. 

28.524 kr. 

42.786 kr. 

57.048 kr. 

71.310 kr. 

Oplyses af vandværket ved 

henvendelse 

 

8.120,73 kr. 

8.932,80 kr. 

9.744,88 kr. 

10.556,95 kr. 

11.369,02 kr. 

Oplyses af vandværket ved 

henvendelse 

Forsyningsledningsbidrag 

I byområde/byzone* 

I åbent land/landzone* 

 

7.076 kr. 

Ikke oplyst 

 

14.864,29 kr. 

Ikke oplyst 

Stikledningsbidrag 10.000 kr. 9.977,50 kr. 

Tabel 2: Fastsatte anlægsbidrag i 2021 og 2022 for Soderup Vandværk. *I takstblad 2021 anvendes 
betegnelserne ”byområder/åbent land” mens der i takstblad for 2022 anvendes ”byzone/landzone”. 

Hovedanlægsbidrag 

Det ses, at vandværket anvender en anden fordelingsnøgle end sidste år ift. fastsættelsen af 

hovedanlægsbidraget. Dette medfører væsentlig mindre hovedanlægsbidrag. Vandværket 

tager udgangspunkt i fordelingsnøglen fra beregningsværktøjet fra Danske Vandværker.  

Holbæk Kommune gør opmærksom på, at bidraget ved forbrug over 5000 m3, som ikke er 

fastsat i takstbladet, skal godkendes af Holbæk Kommune inden opkrævning. 

Forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag 

Forsyningsledningsbidraget i byområde/byzone er til gengæld steget. Vandværket har frem-

sendt beregningsgrundlaget herfor. Stikledningsbidraget er stort set uændret. 

Holbæk Kommune gør opmærksom på, at begreberne byzone/landzone, som anvendes i be-

regningsværktøjet fra Danske Vandværker, ikke anses anvendeligt for Soderup Vandværks 

forsyningsområde, da hele forsyningsområdet reelt er udlagt som landzone. På baggrund af 

telefonisk samtale med vandværket d. 1. februar 2022 er det Holbæk Kommunes opfattelse, 

at vandværket holder fast i at adskille tilslutninger i ”byområde/eksisterende ledningsnet” 

og ”det åbne land/uden for eksisterende ledningsnet” ved fortsat at anvende definitionerne 

angivet i tidligere takstblade. Dette er også angivet med en note i takstbladet for 2022: 

Tilslutning i det åbne land er, hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for, 

at kunne tilsluttes det eksisterende ledningsnet, på en for stikkets tilsvarende ledningsdi-

mension. 
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Holbæk Kommune gør opmærksom på, at forsyningsledningsbidrag i det åbne land, som 

ikke er fastsat i takstbladet, skal godkendes af kommunen inden opkrævning. 

Gebyrer 
Vandværket opkræver følgende gebyrer: 

 

Holbæk Kommune skal ikke godkende gebyrer. Jf. Energistyrelsens takstvejledning har For-

brugerombudsmanden udtalt, at størrelsen på et betalingsgebyr skal svare til de rimelige 

omkostninger, der er forbundet med at modtage betalingen. Såfremt de ”faktiske omkost-

ninger” ikke er inkluderet i de 500 kr. ved lukke- og genåbningsgebyrerne, opfordrer Hol-

bæk Kommune at vandværket fastsætter gebyret ud fra erfaringstal for de faktiske omkost-

ninger. Dette for at gøre det gennemskueligt for forbrugeren, hvad de reelt kan forvente at 

blive opkrævet. 

Økonomi og øvrige bemærkninger 
Af vandværkets årsregnskab for 2020 fremgår det, at vandværket har en likvid beholdning 

på ca. 789.000 kr. Vandværket har fremsendt en investeringsplan for de næste 5 år som vi-

ser, at vandværket planlægger udskiftning af målere, ny udpumpningspumpe, renovering af 

gulv, ny affugter, inspektion af boringer, SRO-anlæg samt nye råvandspumper til en samlet 

investeringssum af 976.000 kr.  

Vandværket oplyser, at takststigningen i 2022 (og forventeligt også i 2023) skal være med 

til at finansiere de nye vandmålere, renoveringer samt udgifter til BNBO. 

På baggrund af vandværkets seneste årsregnskab samt redegørelse for investeringsplan 

samt nødvendighed af takststigning, vurderer Holbæk Kommune, at Soderup Vandværk 

overholder ”Hvile-i-sig-selv”-princippet. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed1. Afgørelsen kan indbringes 

for domstolene inden for 6 måneder fra afgørelsen er truffet. 

 

1 Jf. § 76, stk. 1 nr. 4 i vandforsyningsloven. LBK nr. 1450 af 5. oktober 2020. 
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Kommunens behandling af sagen kan indbringes for Ankestyrelsen. Læs mere herom på An-

kestyrelsens hjemmeside: https://ast.dk/for-borgere-med-en-klagesag/din-sag-i-ankesty-

relsen 

Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningens private forbrugere. Læs 

mere herom på Forbrugerklagenævnets hjemmeside: Center for Klageløsning og Forbruger-

klagenævnet (naevneneshus.dk) 

 

Med venlig hilsen 

Glennie Olsen 
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