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Godkendelse af Sønder Vilstrup Vandværks takster i 2019
Haderslev Kommune har modtaget Sønder Vilstrup Vandværks takster for år 2019 til
godkendelse. Regnskabet for 2017, budget for 2018 er indsendt til sagens behandling. Disse
dokumenter og vandværkets regulativ er de oplysninger, som kommunen har til sagens
behanding.
Afgørelse:
Vores vurdering ud fra det indsendte er, at prisniveauet for jeres takster er rimelige og kan
godkendes i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1 under overholdelse af "hvile-i-sig-selv"
princippet. og med baggrund i lovens § 52 a. Afgørelsen er truffet på grundlag af overholdelse af
lovens § 1 a og § 52 a.
Kommunen gør opmærksom på, at alle takster skal være godkendt for at være gyldige. Særskilte
tilbud fra vandværket til dets forbrugere skal derfor fremsendes til kommunens godkendelse.
Klagevejledning:
Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse eller forkastelse af taksterne kan ikke påklages
administrativt, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4. Det kommunale tilsyn fører tilsyn
med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder,
jf. kommunestyrelseslovens12) § 48, stk. 1. Det kommunale tilsyn kan blandt andet afgive
vejledende udtalelser om kommunalbestyrelsens overholdelse af tilsynsforpligtelser og
forvaltningsretlige regler. Tilsynet har for eksempel behandlet en række sager om
kommunalbestyrelsens godkendelse af vandforsyningers takster, herunder sager om, hvorvidt
kommunalbestyrelsen havde påset, at anlægs- og driftsbidrag var fastsat på baggrund af saglige
kriterier.
Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningens private forbrugere. Det kan for
eksempel være klage over et vandværks prisberegning m.v. i forhold til forbrugeren, forældelse
af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler, fortolkning af takstblad og krav på
efterregulering af betaling.
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for
markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Tilsynet omfatter blandt andet
urimelige betingelser i aftalen, for høje renter og gebyrer og diskrimination.

Vandforsyninger kan ifølge vandforsyningslovens § 84, stk. 3, pålægges strafansvar efter
straffelovens kapitel 5. Der er fastsat en søgsmålsfrist på 6 måneder efter vandforsyningslovens
§ 81.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I velkommen til at kontakte Teknik og Miljø.
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