
S. 1/2STEVNS KOMMUNE RÅDHUSPLADSEN 4
4660 STORE HEDDINGE

STEVNS@STEVNS.DK
STEVNS.DK

T +45 56 57 57 57
CVR-NR. 29208654

GODKENDELSE AF TAKSTER FOR VALLØ STIFTS VANDVÆRK 2020

Vallø Stifts Vandværk har sendt udkast til takstblad for vandværket med relevante 
dokumenter.
Stevns Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for Vallø Stifts Vand-
værk i 2020, jf. vandforsyningslovens1 § 53, se bilag 1.

Bemærkninger
Værket har kun udsendt uddrag fra deres årsrapport, det kan derfor ikke vurderes 
om denne lever op til krav omkring årsregnskab. Det skal derfor anbefales, at værket 
indsender deres regnskab som er opstillet i henhold til vejledningen for det derved er 
lettere at forholde sig til de realiserede
tal.

Det er ikke muligt at lave kontrol af driftsbidraget, da det ikke fremgår af det frem-
sendte materiale hvor stor en eventuel over-/underdækning er fra tidligere år. Samti-
dig fremgår det ikke hvordan afskrivningerne er beregnet, da der ikke er fremsendt 
noget anlægskartotek.

Gebyr omfattes ikke af kommunens kontrol, det skal dog bemærkes, at den moms-
mæssige håndtering ikke vurderes at være korrekt, da gebyr som pålægges ved 
forbruges eget valg, så som genåbning antages at være en momspligtig ydelse. Li-
geledes ved køb af måleraflæsning.

Der fastsættes ikke anlægsbidrag, da der ikke er yderlige forbrugere der kan tilslut-
tes. Der er ikke fast afgift.

Kubikmetertaksten er steget fra 17,94 kr. til 19,27 kr.

Stevns Kommune anbefaler at vandværket overvejer henlæggelser til grundvandsbe-
skyttelse herunder boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

1 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018
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Vallø Stifts Vandværks takster skal være tilgængelige på vandværkets hjemmeside.

Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ enhed i henhold til vandforsy-
ningslovens § 76.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt 
inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller – hvis afgørelsen påklages – 
inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Sanne Bagge Petersen
Natur & miljømedarbejder

56 57 51 46

SannePet@stevns.dk



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

TAKSTER FOR ÅRET 2020 

 

 
 Pris kr. excl. 

moms 

 

Pris kr. incl. 

moms 

Pris pr. kbm. målt 19,27 24,09 

Vandafgift pr. kbm. 6,37 7,96 

Pris i alt pr. kbm. 25,64 32,05 

 

 

Betaling for vandforbrug m.v. beregnes efter godkendt måler og opkræves af vandværket. Beløbet 

opkræves incl. moms. 

 

 

Gebyrer 

Lukningsgebyr 300 kr. 

Genåbningsgebyr 300 kr. 

Rykkergebyr, 1. rykker 100 kr. 

Rykkergebyr, 2. rykker 100 kr. 

Vandspild, herunder overtrædelse af vandingsregler 500 kr. 

Gebyr af for sen aflæsning af vandforbrug 150 kr. 

Gebyr for udfærdigelse af flytteopgørelse 150 kr.  

 

Alle gebyrer er momsfrie. 

 

 

Alle håndværkerregninger i forbindelse med lukning og åbning betales af gebyrbetaler. 

 

 

 

 

Vallø, den 18. oktober 2019 

 

 

Søren T. Bruun 

 

 

           VALLØ STIFT VANDVÆRK       
  

Slotsgade 3, Vallø, 4600 Køge 

Telefon 56 26 05 00 

Mobil 22 86 56 11 

e-mail stb@valloe-stift.dk 
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SannePet
Maskinskrevet tekst
Bilag 1
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