Til Teknisk forvaltningschef – Lars Skovgaard C/O Afdelingschef – Sune Petersen
CC: Bestyrelsen i Samsø Spildevand A/S
Den 5. – 8. november 2021 behandlede og godkendte bestyrelsen i Samsø Spildevand A/S- via elektronisk
afstemning- punkt 535 -3: Fastsættelse af takster, til videre legalitetsgodkendelse i Samsø Kommunes
kommunalbestyrelse.
Bestyrelsen besluttede på baggrund af en forventet budgetteret indtægt fra fast og variabel takst i 2022 på
samlet 11.498.460 ,-kr. at fremsende vedlagte forslag om en variabel takst på 49,- kr. + statsafgift 2,- kr.
eksklusiv moms.
Det fremsendte forslag til takst omhandlende det variable vandafledningsbidrag for 2022 er reduceret med
1,- kr. i forhold til taksten i 2021. Øvrige takster som standardtilslutningsbidrag, fast afgift samt gebyrer
undtaget rykkergebyrer indeksreguleres efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for
anlæg, jordarbejde mv. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 2. kvartal 2021, hvilket for
spildevandsområdet medfører en fremskrivning på 3,85 %.
Den 8. oktober 2021 har selskabet modtaget den endelige indtægtsramme gældende for 2022 fra
Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen. Det fremgår heraf, at indtægtsrammen i alt udgør 15.919.716- kr. I
indtægtsrammen indgår alle selskabets indtægter i året. Som det fremgår af medsendte bilag, vil taksterne
for spildevand overholde Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme med en difference på i alt
4.421.256,- kr., der kan suppleres med andre indtægter, som fx tilslutningsbidrag.
Med baggrund i en positiv udvikling i de distribuerede mængder har bestyrelsen i Samsø Spildevand ønsket
at kompensere forbrugerne ved en sænkning af taksten. Det er dog et ønske, at takstnedsættelsen havde
været større, men med baggrund i en høj inflationsrate på 3,85% har bestyrelsen derfor foreslået en forsigtig
reduktion af taksten med 1,- kr.
I Samsø kommune er der på nuværende tidspunkt ca. 750 ejendomme, som er omfattet af den obligatoriske
tømningsordning for tanke til husspildevand i det åbne land. Taksten består af et ordinært tømningsbidrag
samt et tillæg pr. m³ for tømning af et større tank rumfang. Herudover er der gebyrer, som henholdsvis
forgæves kørsel, løft af tungt dæksel samt et miljø gebyr for en efterfølgende behandling af det opsamlet
materiale i forbindelse med tømning af tanke. Taksten for en ordinær tømning er nu fastsat således at
ordningen kan videreføres efter ”hvile i sig princippet” med baggrund i, at ordningen nu har afviklet tidligere
oparbejdet gæld. Derfor fastsættes taksten til en tømning af ordinær tank op til 3 m³. Øvrige gebyrer
relateret til tømningsordningen fremskrives efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks
for dagrenovation og slamsugning K2 . Reguleringen sker på grundlag af indekset for 2. kvartal 2021, hvilket
medfører en fremskrivning på 4,1 %.
De af bestyrelsen i Samsø spildevand A/S godkendte takster, der fremgår af vedlagte takstblad fremlægges
hermed for Samsø kommunalbestyrelse til legalitetsgodkendelse på sidste møderække i 2021, hvorefter
taksterne vil have virkning fra 1. januar 2022. Godkendelsen omfatter en såkaldt legalitetsgodkendelse, idet
kommunalbestyrelsen alene skal tilse, om taksterne er i overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen
er i denne forbindelse betalingsloven (LBK nr. 553 af 24/04/2020), Bekendtgørelse om fastsættelse af den
variable del af vandafledningsbidraget (LBK nr. 1327 af 10/12/2014) samt vandsektorloven (LOV nr. 469 af
12/06/2009).
På vegne af bestyrelsen i Samsø Spildevand
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