Asserballe Vandværk
Tovrup 15
6440 Augustenborg

Godkendelse af takstblad 2022
Asserballe Vandværk har den 17. december 2021 indsendt takstblad for 2022
til godkendelse ved Sønderborg Kommune. Vandværket har efterfølgende
indsendt årsrapport 2020, budget 2022 og en begrundelse for takststigning.
Sønderborg Kommune skal kun godkende anlægs- og driftsbidrag.
Både anlægs- og driftsbidrag for 2022 hæves i forhold til 2021. Det samlede
anlægsbidrag stiger fra 15.720 kr. til 25.175 kr. (60% stigning). For
driftsbidragene stiger det faste bidrag fra 600 kr. til 800 kr. (33% stigning) og
vandprisen pr. m3 stiger fra 4,5 kr. til 6,0 kr. (33% stigning).
Vandværket begrunder takststigningerne med at de er i gang med en
modernisering af vandværket. Vandværket er i gang med at montere
fjernaflæste vandmålere, som er en ekstra investering på ca. 200.000 kr.
Regnskabet for 2020 viser, at der er fin balance mellem indtægter og udgifter.
I både 2019 og 2020 har der været en lille overdækning. Regnskabet viser at
vandværket har omsætningsaktiver svarende til ca. 310.000 kr. Budgettet for
2022 viser, at med de nye takster og indkøb af nye målere, vil regnskabet for
2022 gå i nul. Sønderborg Kommune er enige i, at der er et behov for at øge
taksterne for at finansiere de nye målere og stadig have en opsparing til den
løbende vedligeholdelse af vandværket.
Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer at ”hvile-i-sig-princippet” er overholdt og
godkender taksterne for 2022 i henhold til Vandforsyningslovens 1 §53 stk. 1.
Klagevejledning
Kommunens afgørelse om godkendelse eller afslag af almene vandværkers
takster kan ikke påklages til anden højere administrativ myndighed jf.
vandforsyningslovens §76 stk.1 nr. 4.
Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningers private
forbrugere.
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Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er
indbragt for domstolene senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.
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