74. Takstblad 2021 og revision af betalingsvedtægt
Budget 2021 blev fastlagt på seneste møde, med den korrektion at pristallet for 2021 endnu ikke var
kendt og var indregnet i budgettet med 1,5%. Udmeldingen af pristallet kom ca. 14 dage senere og viser
-0,11% for 2021, så i stedet for at fremskrive, skal taksterne tilbageskrives, hvis ikke bestyrelsen
beslutter noget andet, på nær for tilslutningsbidrag for spildevand, hvor taksterne er besluttet af
Folketinget og dermed også pristalsreguleringen.
Direktionen anbefaler, at 2020 budgettet fastholdes uændret i 2021, på nær den vedtagne nedsættelse af
vandtaksten med 0,31 kr./m3. Eventuel stigning i driftsudgifterne forventes opvejet af de merindtægter,
som generes ved større vandsalg og spildevandsmængde, ud over det budgetterede, således det samlede
forventede resultat for MFV i 2021 fastholdes.
Ovennævnte betyder at vandtaksten falder med 0,31 kr./m3, således produktionstaksten i 2021 bliver
1,85 kr./m3, mens distributionstaksten bliver 2,00 kr./m3. For årsforbrug på over 5.000 m3 falder
distributionstaksten til 1,50 kr./m3.
Spildevandstaksten fortsætter uændret, på nær tilslutningsbidragene der falder med -0,11%. (udkast til
takstblad vedhæftet)
På spildevandsområdet er der desuden forslag om at virksomheder der afleder procesvand til rensning,
skal have etableret en afregningsflowmåler på spildevandsafløbet. Hvis virksomheden ikke selv er
interesseret i etableringen af flowmålingen, etableres den af MFV.
Som nyt særbidragspunkt, etableres der særbidrag for LAS, som er et miljøfremmet stof der indgår i
specielle rengøringsmidler. Stoffet en udfordring i forhold til slamkvaliteten på MFR, mens der ikke er
nogen udfordringer i det rensede spildevand. Det udbyggede MFR har svære ved at producere slam
uden et væsentligt LAS indhold i forhold til nuværende proces, hvorfor forholdsreglerne allerede tages
nu.
Derudover ændres der på gebyrer for udsendelse af regninger på papir og for flytteopgørelser.
Ovennævnte ændringer betyder også at betalingsvedtægterne for hhv. VAND og SPILDEVAND skal
tilføres små ændringer (vedhæftet som bilag), herunder opdateret lovgrundlag, hvilket udover
bestyrelsen, også skal godkendes af Byrådet, ligesom Byrådet skal legalitetsgodkende takstbladene.
Når Rebild og Vesthimmerland tilsluttes MFR, vil virksomheder i de to kommuner også have mulighed
for at komme af med deres affald på MFR, efter samme retningslinjer som gælder for virksomhederne i
Mariagerfjord i dag. Ligesom visse former for spildevand i dag må afleveres i modtagetank ved Hobro
Nord, må VHV og RVS gerne etablerer tilsvarende hos dem. Fordelen for MFV ved at det kommer i
hos VHV eller RVS, er at der er betaling pr. målt m3 fra VHV og RVS. Det er dem dog frit for, at kører
affaldet et andet sted hen, end til MFR.
Direktionen indstiller:
• At budget 2021 fastholdes uændret resultatmæssigt selvom pristallet er -0,11 i stedet for
1,5%.
• At prisblad 2021 gennemgås for ændringer og
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•
•
•
•

At prisblad 2021 godkendes for oversendelse til legalitetsgodkendelse hos MFK.
At betalingsvedtægterne for VAND og SPILDEVAND gennemgås for ændringer og
At betalingsvedtægterne oversendes for godkendelse hos MFK.
At øvrig orientering tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:
Det undersøges om der kan etableres aflæsseforhold for transportører af septisk slam,
der ikke er afvandet.
Indstillingen godkendt.

Mariagerfjord Vand a|s

26. oktober 2020

