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Godkendelse af takstblad for 2023 

Soderup Vandværk har den 25. oktober 2022 fremsendt takstblad for 2023 til godkendelse. 

Sammen med takstbladet har vandværket fremsendt beregningsgrundlag for taksterne, 

budget 2023, investeringsplan mv. Det seneste regnskab for 2021 har kommunen hentet fra 

vandværkets hjemmeside. 

Afgørelse 

På baggrund af det fremsendte materiale, godkender Holbæk Kommune drifts- og anlægsbi-

drag for 2023 for Soderup Vandværk. Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 53 i vandforsy-

ningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022. 

Det er en forudsætning for afgørelsen, at det fremsendte materiale er godkendt af bestyrel-

sen eller generalforsamlingen jf. vandværkets vedtægter. 

Faste og variable driftsbidrag 

Af tabel 1 fremgår de faste- og variable driftsbidrag for 2022 (senest godkendte takstblad) 

og 2023. 

 2022 2023 

Bolig- og erhvervsenheder 

Fast bidrag pr. bolig-/erhvervs-
enhed ekskl. moms 

 

746,33 kr. 

 

738,59 kr. 

BNBO-bidrag pr. bolig-/er-
hvervsenhed (kun i 2023) 

- 1.000,00 kr. 

Variabelt bidrag pr. m3 ved for-
brug <400 m3 ekskl. moms 

6,63 kr. 7,22 kr. 

Variabelt bidrag pr. m3 ved for-
brug >400 m3 ekskl. moms 

4,52 kr. 5,05 kr. 

Statslig afgift pr. m3 ekskl. 

moms 

6,37 kr. 6,37 kr. 

 
 

 

Byggevand 1.189,00 kr. 1.189,00 kr. 
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Fast bidrag – midlertidig tilslut-
ning pr. mdr. (min. 3 mdr.) – 
ekskl. moms 

Variabelt bidrag pr. m3 ekskl. 
moms 

6,63 kr. 6,50 kr. 

Statslig afgift pr. m3 ekskl. 
moms 

6,37 kr. 6,37 kr. 

Tabel 1: Driftsbidrag for 2022 og 2023. 

Det ses, at vandværket har ladet det faste bidrag falde en smule, mens det variable bidrag 

er steget med henholdsvis 0,59 kr. ved forbrug under 400 m3 og 0,53 kr. ved forbrug over 

400 m3. Vandværket har fremsendt beregningsgrundlag herfor. 

Holbæk Kommune har ingen bemærkninger til differentieringen af taksten ift. forbrug over 

og under 400 m3. Se evt. kommunens begrundelse herfor i takstgodkendelsen for 2022. 

For byggevand er det variable bidrag til gengæld faldet med 13 øre til 6,50 kr. 

Begrundelsen for takststigningerne ses af det fremsendte budget, hvor der forventes en 

stigning i udgifter på ca. 125.000 kr. ift. sidste års budget. Stigningerne er i høj grad knyt-

tet til el-omkostninger, hvor der budgetteres med en stigning på 70.000 kr. ift. sidste år. 

Vandværket har indført et nyt bidrag på 1000 kr., som kun opkræves i 2023, og som skal 

dække udgift til BNBO-erstatning. Vandværket har valgt en model, hvor der betales samme 

bidrag til grundvandsbeskyttelse uanset forbrug og ejendomstype. 

Tilskyndelse til vandbesparelse 

Et af vandforsyningslovens formål er, at prissætning skal tilskynde til bl.a. vandbesparelse 

og tilslutning. Ved tilskyndelse til vandbesparelse er udgangspunktet, at størstedelen af ind-

tægterne/vandregning skal baseres på det variable bidrag, som netop er afhængigt af vand-

forbruget. Dette kommer også til udtryk ved, at et takstblad har krav om et variabelt bi-

drag, mens der ikke er krav om at det skal indeholde et fast bidrag. 

Af det fremsendte driftsbudget ses, at vandværket regner med en indtægt på 465.000 kr. 

fra driftsbidragene, heraf 310.000 kr. fra de faste bidrag (67%) og 155.000 kr. fra de vari-

able bidrag (33%). 

Vandværket har ca. 161 forbrugere, og med et fast bidrag på 1000 kr. for hver til BNBO, 

udgør denne del 161.000 kr. ud af de 310.000 kr. for de faste bidrag. BNBO-bidraget er et 

særligt bidrag, som kun opkræves for 2023. Hvis man ser bort fra dette, vil indtægten fra 

de faste bidrag være på ca. 149.000 kr. (49%) og indtægten fra det variable bidrag udgøre 

de resterende 51%.  

Hvis man til gengæld tager udgangspunkt i et forbrug på 100 m3, vil en forbrugers vandreg-

ning (uden BNBO-bidrag) ende på: 738,59 + (100*13,59) = 2097,59. Her vil det faste bi-

drag udgøre 35%, mens det variable bidrag samt den statslige afgift vil udgøre de reste-

rende 65%.  

Holbæk Kommune vurderer, at Soderup Vandværk har fastsat driftsbidragene ud fra saglige 

kriterier og hvor de tilskynder til vandbesparelse. 

http://www.holbaek.dk/


 

 

 

 

 

 

 

VBAF-Natur og Miljø · 72364110 

Kanalstræde 2 │ 4300 Holbæk │ tlf. 72 36 36 36 │ Send sikker mail via borger.dk / virk.dk | www.holbaek.dk 

 

 

Anlægsbidrag 

Af tabel 2 fremgår de fastsatte anlægsbidrag for 2022 (senest godkendte takstblad) og 

2023. 

 2022 2023 

Hovedanlægsbidrag ekskl. 
moms 

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 

 

8.120,73 kr. 

8.932,80 kr. 

9.744,88 kr. 

10.556,95 kr. 

11.369,02 kr. 

Oplyses ved henvendelse til 
vandværket 

 

8.465,44 kr. 

9.311,99 kr. 

10.158,53 kr. 

11.005,07 kr. 

11.851,62 kr. 

Oplyses ved henvendelse til 
vandværket 

Forsyningsledningsbidrag 
ekskl. moms 

I byzone 

I landzone 

 

14.864,29 kr. 

Ikke oplyst 

 

20.116,67 kr. 

Ikke oplyst 

Stikledningsbidrag ekskl. 
moms 

9.977,50 kr. 10.607,50 kr. 

Tabel 2: Anlægsbidrag for 2022 og 2023. 

Beregningsgrundlaget for hovedanlægsbidraget følger sidste års principper. Ved forbrug 

over 5000 m3 fremgår det, at taksten oplyses ved henvendelse til vandværket. Holbæk 

Kommune gør opmærksom på, at takster som ikke fremgår af takstbladet, skal godkendes 

af kommunen inden opkrævning. 

Forsyningsledningsbidraget i byzone er steget med 5.252,38 kr. Vandværket har fremsendt 

beregningsgrundlag herfor. Holbæk Kommune gør opmærksom på, at hele Soderup Vand-

værks forsyningsområde er beliggende i landzone. Vandværket har dog defineret hvad de 

mener med ”landzone” i takstbladet, se efterfølgende afsnit. 

Vandværket har ikke fastsat et forsyningsledningsbidrag i landzone. Vandværket oplyser, at 

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 ledningsdimen-

sion. Holbæk Kommune gør opmærksom på, at takster som ikke fremgår af takstbladet, 

skal godkendes af kommune inden opkrævning. 

Vandværket har fremsendt beregningsgrundlag for ændringen i stikledningsbidraget. Æn-

dringen stemmer i øvrigt godt overens med indeksreguleringen for 2023 på +6,42 %. 

Gebyrer 

Vandværket opkræver følgende gebyrer: 

http://www.holbaek.dk/
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Holbæk Kommune skal ikke godkende gebyrer. Vi anbefaler dog, at gebyrer for lukning- og 

genåbning fastsættes uden efterfølgende ”faktiske omkostninger”, men fastsættes ud fra er-

faring med omkostning hertil. Dette vil gøre gebyrernes faktiske størrelse mere gennemsig-

tig for forbrugerne.  

Økonomi og øvrige bemærkninger 

Af vandværkets regnskab for 2021 fremgår det, at vandværket har omsætningsaktiver for i 

alt 620.428 kr. samt kortsigtede gældsforpligtigelser for 528.424 kr. 

Vandværket forventer investeringer for 379.000 kr. De 160.000 kr. er til BNBO og finansie-

res via det særlige BNBO-bidrag. Desuden er der afsat 120.000 kr. til elektroniske målere. 

Vandværket bemærker hertil, at investering i elektroniske målere først er planlagt til færdig-

gørelse i 2023, hvorfor stigningen i omkostningerne forbundet med disse kommer i slut 

2023 og start 2024. De øvrige investeringer består af IT-program ifm. elektroniske målere 

(15.000 kr.), ny affugter (56.000 kr.) samt inspektion af boring (28.000 kr.). 

På baggrund af vandværkets redegørelse vurderer Holbæk Kommune, at vandværket over-

holder ”hvile-i-sig-selv”-princippet. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 76, stk. 1 nr. 4 i vand-

forsyningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022. 

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: https://www.forbrug.dk/klagemulig-

heder-og-ankenaevn/klager-over-kob-i-danmark-varer-og-ydelser/  

 

Med venlig hilsen 

Glennie Olsen 
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