
Referat Plan- og Miljøudvalget 

Ekstraordinært møde 

Dato  21. januar 2008

Tid  16:00

Sted  Udvalgslokalet, Fasanvej 1

NB. 

Fraværende 

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. Takster 2008 på vandområdet Åben sag 
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1. Takster 2008 på vandområdet  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 580058 
Sbh: TF/sove 
  
Besl.komp: 

PMU/ØU/BR 

Sagsfremstilling 

Takster for 2008 på vandområdet, skal godkendes af Frederikshavn 
Kommune. Taksterne er gældende fra 1. januar 2008. 
  
Der har på baggrund af byrådets beslutning af 23. maj 2007 været 
afholdt 4 møder med arbejdsgruppen bestående af en repræsentant fra 
boligforeningerne, fiskeindustrien, landbruget og forvaltningen. 
  
Møderne har haft til formål at afklare den fremtidige takststruktur. 
Oplæget til takststruktur udarbejdet af forvaltningen på baggrund af 
møderne, er følgende. Der indføres en: 

•          enhedsafgift  
•          målerafgift (målerafgiften varierer efter målerstørrelse) 
•          en m3 pris der varierer efter forbrug  

  
Arbejdsgruppen har tilkendegivet, at denne struktur kan anbefales. 
  
Ved at anvende ovennævnte struktur, kan der opnås en ensartethed i 
beregningsforudsætningerne for samtlige forbrugere. 
  
Boligenhedsafgift/enhedsafgift er en fastafgift pr. bolig og en fastafgift pr. 
erhvervs enhed. Afgiften skal tage hensyn til, at der er ejendomme, hvor 
der er mere end 1 boligenden/enhed bag en måler.  
  
Den variable målerafgiften skal være med til at regulere den mulighed, 
som forbrugeren har for at tage vand fra ledningsnettet. En måler, der 
tillader store vandmængder, belaster ledningsnettet mere end en lille 
måler. Hensigten er, at forbrugeren animeres til kun at have den måler, 
der er behov for.  
  
En jævn belastning af systemet giver anlægget længere levetid og 
forbrugeren stører komfort. 
  
Målerne deles op i 5 kategorier: 
  

  
Opdelingen af den variable m3 pris der er enighed om i arbejdsgruppen 
er: 
  

  
Herefter har der i arbejdsgruppen været gennemgået en del 
regneeksempler med henblik på fastlæggelse af de konkrete 
beløbsstørrelser. 
  
Udgangspunktet for forvaltningens arbejde har været den politisk 
udmeldte holdning, at der skal være en overensstemmelse mellem en 
standardforbruger i en lejlighed og et parcelhus. Samtidig skal 
storforbrugere have de takster, der afspejler stordriftsfordelen ved at 
være en sådan. Endelig skal det udløse et provenu på mellem 41 og 42 

1,5-2,5m3 3-5m3 6-25m3 26-63m3 64 -160m3 

Forbrug 0 – 1.000 
m3 

1.001-
5.000 m3 

5.001-
10.000 m3 

Over 
10.000 m3 

Page 3 of 5

10-10-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Plan-_og_Miljoeudvalget_671_21-01-200...



 
 

mio. kr. 
  
Der er udarbejdet 2 modeller. Der har ikke kunnet opnås en enighed om 
en model, hvorfor de to modeller fremsendes til udvalget. 
  
Tilslutningsbidrag: 
Det er nødvendigt for forsyningen at hæve tilslutningsbidraget fra 8.000 
kr. til 14.300 kr. Stigningen skal ses som konsekvens af stigninger i 
anlægsudgiften. 
  
Indstilling 

Teknisk Forvaltningen indstiller, at 
  

•          takststrukturen godkendes 
  

•          den foreslåede fordeling af målere i 5 kategorier godkendes 
  

•          den foreslåede opdeling af m3 prisen godkendes 
  

•          der tages stilling til hvilken beregningsmodel med tilhørende 
takster, der fremsendes til godkendelse i byrådet 

  
•          tilslutningsbidraget hæves fra 8.000 kr. 14.300 kr. 

  

  

Bilag   Fordeling 
1. Model 1 – LUKKET BILAG PMU 
2. Model 2 – LUKKET BILAG PMU 
3. Beregning af omkostninger ved tilslutning til vand – 

LUKKET BILAG 
PMU 

4. Tidligere dagsordensbeslutninger – LUKKET BILAG PMU 

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 21. januar 2008 
Et flertal af udvalget tiltræder forvaltningens indstilling. De tilhørende takster 
svarende til model 1 bliver således: 
Enhedsafgift: 325 kr. 
Målerafgifter: 
1,5-2,5 m3 = 450 kr. 
3-5 m3 = 2.500 kr. 
6-25 m3 = 6.500 kr. 
26-63 m3 = 10.000 kr. 
64-160 m3 = 40.000 kr. 
Variable afgifter: 
0-1.000 m3 = 4,95 kr. 
1.001-5.000 m3 = 4,00 kr. 
5.001-10.000 m3 = 3,50 kr. 
10.001 - m3 = 2,75 kr. 
Alle beløb er ekskl. moms med virkning fra 1. februar 2008. 
Paul Rode Andersen og Brian Pedersen kan ikke tiltræde punkt om forhøjelse af 
tilslutningsbidrag, samt valg af model, idet prisen i Sæby Boligforening af 1942 for 
80 m3 ligger på 23,35 kr./m3, mens det tilsvarende forbrug i Boligforeningen 
Vesterport vil være 13,90 kr./m3. 
SF finder i øvrigt, at al afregning hos forbrugerne skal ske ved måling og afregning 
direkte til den enkelte forbruger. 

Fraværende:  
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Mødet hævet, oplæst kl. 18:00 

 
Til stede:  
{fravær} 

 
Underskrifter:  
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