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HARRIDSLEV VANDVÆRK a.m.b.a, godkendelse af takstblad for 2018
Randers Kommune, Miljø og Teknik har den 2. maj 2018, godkendt HARRIDSLEV
VANDVÆRK a.m.b.a´s anlægs*- og driftsbidrag for 2018.
Godkendelsen er gældende til 31. december 2018.
Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af
vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. punkt
12.1 i gældende regulativ for vandværkerne i Randers Kommune.
Kommunen har ført tilsyn med, at vandværkets regnskaber og budgetter er i
overensstemmelse med vandforsyningslovens § 52 a. Godkendelsen gives med
hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.
Vandforsyningsloven kan læses i sin helhed på www.retsinformation.dk,
lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018. Bekendtgørelsen hedder "Lov om
vandforsyning m.v."
Handelsbetingelserne for de godkendte takster fremgår af gældende regulativ.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. jf.
vandforsyningslovens § 76, stk. 1 nr. 4.
Sagen kan indbringes for domstolene jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 3.
Fremtidig procedure for godkendelse af takstbladet
Proceduren for godkendelsen af takstbladet ændres fra 2017, med en
indkøringsperiode, som endnu ikke er fastsat. Ændringen kommer til, at betyde at
godkendelsen af takstblade fremrykkes.
Tanken med fremrykningen er, at takstbladene skal være klar til brug fra 1. januar.

Efter den foreløbige plan vil anmodning om godkendelse af taksterne skulle
fremsendes inden den 1. september. Vi vil herefter bruge sommeren til, at gennemgå
og godkende de fremsendte takstblade.
*Anlægsbidrag kan efterfølgende reguleres med indekset fra Danmarks Statistik,
uden yderligere godkendelsen. Det anbefales, at værdien af vandforsyningsanlægget
fastsættes mindst hvert 5. år.
Takstbladet vil herefter være gældende for det kommende år.
Yderligere information om godkendelse af takstblade
I løbet af 2017 forventes det, at der komme med supplerende informationer om den
ændrede procedure i forbindelse med godkendelsen af takstbladene.
Hvis det er teknisk muligt, vil vi forsøge med en digitalselvbetjeningsløsning.
Har du spørgsmål vedrørende dette brev, er du velkommen til at kontakte Jan
Hansen på tlf. 8915 1644 eller på e-mail jan.hansen@randers.dk.
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