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Der var mødt repræsentanter fra 13 vandværker, Neel Ploug Olsen fra Danske Vandværker og Eskild 

Lund fra Lejre Kommune. 

 

Deltagerne blev budt velkommen af Lejre Vandråds formand Søren Toft Nielsen der også kunne 

præsentere aftens indlægsholdere, Regnskabschef i Danske Vandværker Neel Ploug Olsen og Lejre 

kommune Center for teknik og miljø Eskild Lund 

 

Neel Ploug Olsen fortæller om kravene fra det offentlige og hvad der gælder for vandværkerne for 

at skabe baggrunden for fastsættelse af takterne i takstbladet. Intet må opkræves, hvis det ikke 

står nævnt i regulativet. Regulativet er leveringsaftalen og takstbladet er prislisten. 

Det anbefales at sikre regulativet med de sidste lovregler. Find standard regulativ på Danske 

Vandværkers hjemmeside, https://danskevv.dk/viden-om/bestyrelse/regulativ/  

 

Takstbladet skal godkendes hvert år. Kravene er skærpet, ingen tvivl om det. Fordelen er at vi kan 

bruge regnskabet som et aktivt værktøj og at regnskabspraksis er beskrevet med givne regler i 

årsregnskabsloven og det giver en mulighed for at sammenligne med andre vandværker. 

 

Fra 2015 er vandværkerne pålagt at have et kvalitetssikringssystem der også kan være med til at 

lave den rigtige investeringsplan samt et anlægskartotek. Herunder beskrivelse af ledningsnet, 

målere, vandboring, filter og pumper og hvad der ellers medgår til at fremstille en liter rent 

drikkevand. Det kan anbefales at gennemgå alle informationerne mindst en gang om året. 

 

Til beregning af Anlægsbidrag og fast bidrag anbefaler Danske Vandværker, at vandværkerne 

bruger værktøjerne til beregning af takster i stedet for indekstal. 

Ved en forespørgsel blandt de deltagende vandværker var der kun ganske få, der havde benyttet 

sig af Danske Vandværkers skabeloner om regnskab og takstblad med tilhørende udførlig 

vejledning. De vandværker, der havde benyttet sig af skabelonerne, var yderst tilfredse. 

 

Med et af de spørgsmål der kom fra salen, blev der spurgt om hvor mange der på nuværende 

tidspunkt havde fået foretaget pesticid vandprøver. Det var der desværre kun ganske få der havde. 

Der blev spurgt om der er noget man skulle, for kommunen havde jo ikke udsendt en anbefaling! 

Hertil blev det bemærket, at det ikke er kommunens ansvar at bede vandværkerne om at foretage 

vandprøverne.  
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Kommunen vil dog inden for en overskuelig tid, fremsende brev til alle vandværker, hvor 

pesticidprøven vil nævnes. Danske Vandværker anbefaler alle vandværker til straks at få lavet 

analyser af vandet for rester af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon.  

 

”Dermed skærper vi vores anbefaling, og det gør vi blandt andet for at skabe tryghed hos 

forbrugerne,” sagde Neel Ploug Olsen. 

 

Med et godkendt årsregnskab, investeringsplan og budget skabes takstbladet. Taksterne skal 

sikre, at der ikke skabes unødigt overskud, idet et vandværk skal hvile i sig selv. Om eventuel 

skattepligt, blev det nævnt, at vil man have et så miljø rigtigt vandværk som mulig og tænker på 

solcelleanlæg, så vil et solcelleanlæg under 25KW ikke danne grundlag for skattepligt af hele 

vandværket.  

 

Det anbefales ikke at foretage investeringer af en eventuel formue, og hvis man alligevel gør det 

skal det være med en så sikker investering som muligt. Der skal virkelig være sikkerhed for 

pengene, så brug kun de 4 store banker. 

Det kan være korrekt, at der i en periode foretages en opsparing så der er overdækning. Det kan 

så beskrives som henlæggelser til senere investeringer og drift af vandværk. 

 

Regneark med de forskellige faneblade blev gennemgået og her kom der klart frem, at 

tilslutningsbidraget kan variere fra år til år. Neel Ploug Olsen sluttede med at sige, at grundlaget 

for taksterne er solidaritet. 

Find regneark og vedledning i punktet Økonomi på Danske Vandværkers hjemmeside 

https://danskevv.dk/viden-om/ 

 

Det blev tid til at netværke og efter pausen fik Eskild Lund, fra Lejre kommune, ordet. 

 

Som udgangspunkt skal kommunen have det nødvendige materiale, så kommunen kan vurdere 

og godkende et nyt takstblad. P.t kan der ikke gives en garanti for godkendelsestiden, men forvent 

en måneds tid når det fremsendte materiale opfylder følgende. Alle vandværker skal fremsende 

regnskaber og takstblad hvert år. 

 

For at kommunen kan vurdere et nyt takstblad sendes følgende materiale i en e-mail. 

1. Beregningsgrundlaget for taksterne jf. vandforsyningslovens § 52a 

2. Det senest godkendte regnskab udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, 

dvs. opdelt i drifts- og anlægsregnskaber. 

3. Et budget for det eller de kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter. 

4. En flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af forsyningsanlæg eller 

større anlægsarbejder, samt hvornår de forventes gennemført. 
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5. En redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en kortere årrække eller 

afvikling heraf.  

6. Takstblad og regulativ 

7. Sidst men ikke mindst en begrundelse for uændret eller ændret takst og det udmeldte 

prisloft. 

 

Kommunen tjekker om takstbladet er i overensstemmelse med vandværkets regulativ, og om 

taksterne er ændret i forhold til sidst godkendte takstblad. 

 

Vurdering af takstbladet og takstbladets priser: 

• Er takstbladet overskueligt? 

• Er der forskelsbehandling i taksterne inden for f.eks. by- eller landzone? 

• Er taksterne angivet med priser/bidrag og ikke blot med faktiske omkostninger? 

• Er det rimelige priser – f.eks. for tilslutning til vandværket? 

 

Opfylder regnskabet ”Hvile i sig selv” princippet? 

Hvis Lejre Kommune finder materialet i orden eller stort set i orden, godkendes det - evt. med 

bemærkninger. 

 

Kan takstbladet ikke godkendes… 

Lejre Kommune kan nægte at godkende et takstblad hvis: 

• Takstbladet ikke er i overensstemmelse med vandværkets regulativ 

• Der ikke er rimelige begrundelser for drastiske takstændringer 

• Der ikke er rimelig begrundelse for forskelsbehandling af forbrugerne 

• Vandværket har ulovlige udgifter indregnet i vandprisen 

 

Lejre Kommune kan ikke bestemme, hvad taksterne skal være! 

 

Hermed kunne formanden for Lejre Vandråd sige tak for i aften med sidste nyt fra Vandrådet: 

 

Husk at få lavet en vandanalyse for pesticider! 

 

Vandrådet er blevet kontaktet af FORS vedrørende fremtidig pris for målerdata. Det var et ønske 

fra FORS, at Vandrådet kan forhandle en pris for levering af målerdata, men Vandrådet har 

meddelt FORS, at der ikke ifølge vedtægterne er mandat til denne forhandling. En pris på 18 kr. var 

forslaget. 

 

Næste Temamøde er årets julemøde onsdag d. 22. november, hvor temaet er Persondataloven. 

 

 


