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Godkendelse af vand- og vandafledningsbidrag, 
øvrige bidrag og gebyrer for 2015. 

På vegne Vand Ballerup A/S og Afløb Ballerup A/S fremsendes 

hermed godkendte vandbidrag, spildevandsbidrag, tilslutningsbi-

drag, øvrige bidrag samt gebyrer. Vi skal samtidig anmode 

Kommunalbestyrelsen om godkendelse heraf. 

Forsyningen har for vand og vandafledning modtaget prislofter 

den 3. oktober 2014. 

Takstbladet for vand og vandafledning skal principielt dække alle 

drifts- og anlægsudgifter ved forsyningsvirksomhederne, således 

at udgifter og indtægter balancerer.  

Et alment forsyningsanlæg fastsætter en gang årligt anlægs- og 

driftsbidrag ved levering af vand fra forsyningen. Fastsættelsen 

sker under overholdelsen af det prisloft, der måtte være fastsat 

for Forsyningen i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organise-

ring og økonomiske forhold.   

Forsyningssekretariat har for 2015 udmeldt et prisloft for hen-

holdsvis Afløb Ballerup A/S på 18,55 kr. pr. m3 svarende til en 

samlet indtægtsramme på ca. 53 mio. kr. alle beløb ekskl. moms. 

For Vand Ballerup A/S er prisloftet 17,29 kr. svarende til en ind-

tægtsramme på ca. 55 mio. kr. alle beløb ekskl. moms.  

Ved udmelding af prislofterne har Forsyningssekretariatet fastlagt 

en ramme for den daglige drift på i alt 28 mio. kr.. Heri er ind-

regnet et yderligere statsligt effektiviseringskrav på 1,3 mio. kr. 

som driften er blevet reduceret med i 2015.  Effektiviseringskra-

vet er således 5 % af driftsudgifterne.   

Forsyningssekretariatet har samtidig fastlagt investeringsrammer 

for både vand og afløb, som svarer til de investeringer, der kan 

foretages inden for prisloftet. 

Investeringerne for 2014 er for Vand A/S ca. 8 mio. kr. og for Af-

løb A/S ca. 28 mio. kr. 
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Miljøministeriet udsendte den 2. september 2013 en bekendtgørelse 

om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget (den 

degressive trappemodel). 

Vandbidraget fastsættes til 21,62 kr. pr. m3 vandafledningsbidra-

get til 23,86 kr. pr. m3 for trin 1 begge bidrag inkl. moms. 

Det er en forudsætning for 2015, at taksterne skal dække drifts- 

og anlægsudgifter i 2015 samt andel i udgifterne til Måløv Rens 

A/S og Spildevandscenter Avedøre I/S, der begge har deres eget 

prislofter. 

Udover taksterne for vand- og spildvand er de øvrige gebyrer 

stort set fastholdt uændret og anlægsbidragene er reguleret med 

indeks for anlægsarbejder iht. Danmarks Statistik på ca. 1,008 

%. 

Taksterne for vand medfører at vandbidraget stiger med 2,19 kr. 

pr. m3 inkl. moms i forhold til 2013. Heraf er de 0,20 kr. skat, 

den resterende stigning skyldes, at der de tidligere år har været 

større reduktioner i taksten, som følge af tidligere for meget op-

krævet takst. Der er tale om en eftervirkning af indkøring af tak-

sterne.   

Over 5 år er der i vand effektiviseret med ca. 4.8 mio. kr. og in-

vesteret ca. 38 mio. kr.  

Taksterne for vandafledning medfører en stigning på 0,69 kr.  

Driftsbidraget falder med 1,01 kr. hertil kommer så en stigning 

for ny skattebetaling på 1,02 kr. samt en stigning på trin 1 på 

0,68 kr. for nedsat takst til storforbrugerne. 

Den samlede takst i 2015 for vand og spildevand(trin 1) bliver 

således 36,38 kr. pr. m3 mod 34,08 kr. pr. m3 ekskl. moms eller 

45,48  kr. pr. m3 mod 42,60 kr. pr. m3 inkl. moms 

Med venlig hilsen  

sign. Klaus Ole Møgelvang 
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