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Vi godkender Åhuse Vandværks anlægs- og driftsbidrag for 2021
Vi har den 1. februar 2021 modtaget vandværkets indstilling om at godkende anlægs- og
driftsbidrag i vandværkets takstblad for 2021.
Vi har gennemgået takstbladet, og det fremsendte materiale, og vi godkender hermed
vandværkets anlægs- og driftsbidrag for 2021.
Hvad omfatter vores godkendelse?
I forbindelse med vores godkendelse af anlægs- og driftsbidraget i jeres takstblad har vi
kontrolleret, at anlægs- og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med
vandforsyningsloven og jeres regulativ. Vi har bl.a. kigget på om differentierede takster og
takststigninger er sagligt begrundede, om takstbladet er i overensstemmelse med
regulativets tekst, om det opfylder hvile-i sig-selv princippet, og om der kun er indregnet
lovlige udgifter.
Jeres takstblad skal være tilgængeligt for forbrugerne
Det godkendte takstblad skal være tilgængeligt for forbrugerne, eksempelvis på
vandværkets hjemmeside. Det skal fremgå af takstbladet, at taksterne er godkendt af Lejre
Kommune, og hvilken periode det gælder for. Det er tilstrækkeligt, at vandværket på
takstbladet skriver hvilken dato kommunen har godkendt taksterne.
Lovgrundlag
Afgørelsen er meddelt med hjemmel i Bekendtgørelse om lov vandforsyning mv. (LBK nr.
nr. 1450 af 5. oktober 2020) § 53 stk. 1.

Klagevejledning
Godkendelsen af dette takstblad kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. §
76 i vandforsyningsloven.
Sagen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter godkendelsen er meddelt.
Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til godkendelsen af takstbladet, kan disse sendes
med post til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller pr. mail til CTM@lejre.dk.
I kan også ringe til mig på tlf.46 46 49 46.
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