
 
Til Alle Vandværker og Vandråd Thy 
  
 
 
Klima- Miljø- og Teknikudvalget har vedtaget ny procedure for godkendelse af vandværkernes 
takstblade:  
  
Proceduren fremover 
Vandværkernes takster vurderes i forhold til deres budgetter, regnskab for det foregående år, en 
beskrivelse af vandværkets forventning til indeværende år samt forvaltningens bemærkninger fra 
seneste tilsyn. Det vurderes, om vandværkets fordelingsnøgle for taksterne og den forventede 
indtjening er rimelig i forhold til vandværkets planlagte udgifter og den generelle tilstand af 
indvindingsanlæg og vandkvalitet. Senere skal taksterne også vurderes i forhold til de opgaver, der bliver 
lagt ud til vandværkerne i de kommende planer, såsom vandforsyningsplan og indsatsplaner. 
  
Forvaltningen vil fremover indstille vandværkernes takster for det kommende år til enten godkendelse 
eller til afslag på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde i november eller december. Forud for 
indstillingen partshører forvaltningen de vandværker, der får afslag på godkendelse af takstbladet. 
Høringsfrist minimum 14 dage. 
  
Sagsfremstillingen vil omfatte en meget kort redegørelse for status på hvert vandværk og en 
begrundelse for afgørelsen. Takstbladene og vandværkernes svar på evt. partshøring vil blive vedlagt 
som bilag til sagsfremstillingen. 
  
Hvis et takstblad for et givent vandværk ikke kan godkendes, må vandværket indsende et nyt. Indtil 
takstbladet godkendes, skal vandværket opkræve efter det senest godkendte takstblad. 
  
Der afholdes typisk generalforsamling i foråret, hvor bestyrelsens forslag til takster vedtages. 
Vandværkerne skal fremover have takstbladene klar noget tidligere, end de plejer. Takstbladene skal i år 
sendes til godkendelse senest 1. oktober. Skulle generalforsamlingen ved et givent vandværk have 
indvendinger mod taksterne, som er foreslået af vandværkets bestyrelse og godkendt af Klima-, Miljø- 
og Teknikudvalget, må det betragtes som en ekstraordinær situation. Forvaltningen vil, hvis det 
vurderes nødvendigt, indstille vandværkets takster til fornyet godkendelse i maj/juni. 
  
Fremover skal vedhæftede skabelon for takstblade anvendes. 
  
Proceduren gælder fra og med 2016.  
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