
Referat Plan- og Miljøudvalget 

Ekstraordinært møde 

Dato  16. maj 2007

Tid  14:30

Sted  Fasanvej 1, Udvalgslokalet

NB. 

Fraværende Inger Støtt m/afbud

Medlemmer  John Christensen (V) 
Brian Pedersen (F) 
Inger Støtt (V) 
Paul Rode Andersen (F) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
Hanne Welander (A) 
Palle Thomsen (A)
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1. Regulering af takster på vandområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580058 
Sbh: TF/thha 
  
Besl.komp: PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommunes takster for vand er godkendt af 
sammenlægningsudvalget i 2006 gældende fra 1. januar 2007. 
Takstharmoniseringen er godkendt på baggrund af en redegørelse baseret 
på taksterne for de tre tidligere kommuner. 
  
Konsekvensen af takstharmoniseringen har betydet, at der er vedtaget at 
opkræve en fast årlig abonnementsafgift pr. måler (ikke differentieret) og en 
fast årlig afgift pr. forbrugsenhed (ens for alle). Eftersom der i de tre tidligere 
kommuner har været store prisforskelle, er der naturligvis nogen, der 
procentuelt mærker takstharmoniseringen tydeligere end andre. 
  
Udfaldet af en revurdering af gældende takster på vandområdet viser, at der 
tilsyneladende er en uhensigtsmæssig fordeling af faste afgifter. Dette giver 
anledning til en regulering. For øjeblikket arbejdes der med at finde en mere 
hensigtsmæssig løsning. 
  
Forslag til løsningsmodeller vil blive fremlagt på mødet. 
  
Reguleringen vil træde i kraft umiddelbart efter byrådets beslutning og vil 
ikke være med tilbagevirkende kraft. 
  
Indstilling  
Teknisk Forvaltnings indstilling vil blive forelagt på mødet 
  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 10. april 2007  
Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i 
behandlingen af dette punkt. 
Et flertal af udvalget anbefaler følgende: Boligenhedsafgiften for 
boligforeninger bortfalder i resten af 2007 og indføres med 1/5 pr. 1. januar 
2008. John Christensen kan ikke tiltræde indstillingen, men ønsker at 
fastholde byrådets vedtagne takster for 2007. 
  
Fraværende: Inger Støtt. 
  
Beslutning - Økonomiudvalget 18. april 2007  
Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling kan ikke anbefales til byrådets 
godkendelse. 
  
Erik Sørensen tiltræder Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling. 
  
Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Birthe Marie Pilgaard m/afbud 
  
Beslutning - Frederikshavn Byråd 25. april 2007  
Sagen trukket af dagsordenen og sendes tilbage til yderligere behandling i 
Plan- og Miljøudvalget. 
  
Fraværende: Søren Visti Jensen og Jens Ole Jensen m/afbud. Inger Støtt 
deltog ikke i behandlingen af pkt. 27 
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Sagsfremstilling 

Forvaltningens indstilling og bilag eftersendes til udvalgets medlemmer. 
  
Der har på baggrund af byrådets beslutning om tilbagesending af sagen 
til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget været ført en tæt dialog 
med henholdsvis boligforeningerne repræsenteret ved Forretningsfører 
Malthe Nielsen og fiskeindustrien i Skagen repræsenteret ved Ole Holm, 
Launis. 
  
Udgangspunktet var at skabe en takststruktur, der samtidig ville tage 
hensyn til de små forbrugere, samt ikke ville ramme de store 
vandforbrugende fiskevirksomheder urimeligt. Hertil kommer, at det også 
har været et mål at sikre et vist bidrag fra kommunens sommerhuse, 
selvom disse har et lavt forbrug på årsbasis. 
  
Følgende takststruktur, der vedlægges som bilag, er således anbefalet af 
både fiskeindustrien og boligforeningerne. 
  
De nye takster betyder, at alle lejerboliger med virkning fra taksternes 
vedtagelse fritages for den faste afgift i resten af 2007, samt at der med 
virkning fra den 1. januar 2008 pålignes disse en fast afgift på 1/5 af den 
faste afgift. 
  
Samtidig fastlægges den variable afgift til 4,25 kr./m3 (ekskl. moms) dog 
således, at forbrugere over 10.000 m3/år betaler 2,50 kr./m3 (ekskl. 
moms). 
  
Denne takststruktur betyder, at de store virksomheder pålægges en svag 
stigning i prisen oven i den stigning, som de allerede vedtagne priser 
betyder. Dette er dog accepteret. 
  
Samtidig vil der ske henholdsvis stigninger og fald for lejligheder og 
ejerboliger afhængig af placering i enten Skagen, Frederikshavn eller 
Sæby. Disse variationer fremgår af vedlagte bilag. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltning indstiller, at  
  

•          taksterne for vandforbrug ændres som foreslået 
  

  
Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 8. maj 2007 
Sagen udsættes med henblik på en belysning af konsekvensen af, at der 
opnås en ensartet resulterende pris/m3 for ejer- og lejerbolig. 
  
Fraværende:  
  
Sagsfremstilling 

Forvaltningen har udarbejdet nye beregninger til belysning af 
konsekvensen.  
  

Bilag   Fordeling 
1. Accept af takstændringer/oversigt over 

takstændringer 
PMU 

Bilag   Fordeling 
1. Nul måler nul fast – Lukket bilag PMU 
2. Boligselskaber 50% - Lukket bilag PMU 
3. Boligselskaber 50% og halv fast for andre – Lukket 

bilag 
PMU 

4. Halv fast for alle – Lukket bilag PMU 
5. Nul fast – Lukket bilag PMU 
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Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 16. maj 200 7 
Udvalget indstiller, at der fastsættes en variabel afgift på 4,45 kr. ekskl. moms pr. 
m3. Der fastsættes en fast afgift på 738 kr. ekskl. moms. Industriprisen for forbrug 
over 10.000 m3/år fastsættes til 2,50 kr./m3 ekskl. moms. 
Der fastlægges en rabatprocent på den faste afgift på 50 % for lejeboliger. 
Disse takster træder i kraft pr. 1. juli 2007 og samtidig fritages lejeboliger for den 
faste afgift i resten af 2007. 

Fraværende: Inger Støtt m/afbud 
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Mødet hævet, oplæst kl. 16:00 

 
Til stede:  

 
Underskrifter:  
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