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GENERELT:


I forhold til 2020 er taksterne justeret med et pristalsreguleret indeks
svarende til et fald på 0,11 %. Dette betyder, at vandpriserne falder til
0,31 kr./m3.



Spildevandstaksterne forbliver uændrede på nær tilslutningsbidragene,
som reduceres med 0,11%., svarende til et fald på knap 108 kr. inkl.
moms, for en standardtilslutning pr. boligenhed.

SPILDEVAND:
 Der indføres et nyt særbidrag for virksomheder for tilledning af det
miljøfremmede stof ”LAS”.
Mariagerfjord Vand oplyser, at kravværdi for indholdet af LAS i slam til
jordbrugsformål er maksimalt 1300 mg LAS/kg slam tørstof. Hvis slamtørstoffet fra Mariagerfjord Vand indeholder under 1300 mg LAS/kg, vil der
ikke blive opkrævet LAS-særbidrag, da det ikke kræver anden og dyrere
slambehandling.
Som eksempel:
Såfremt særbidraget var indført i 2019 og indholdet af LAS i slammet oversteg
1300 mg LAS/kg slam tørstof i 2019, så slammet ikke kunne anvendes til
jordbrugsformål, ville dette særbidrag - ifølge Mariagerfjord Vands beregninger
- medføre en ekstra udgift for 2 virksomheder i Mariagerfjord Kommune på
henholdsvis 241.000 kr. og 89.700 kr.
Mariagerfjord Vand har oplyst til forvaltningen, at vandselskabet ikke håber, at
det bliver nødvendigt at opkræve særbidrag for LAS. Men for nuværende er
der usikkerhed om, hvordan udviklingen bliver som følge af udbygningen af
Mariagerfjord Renseanlæg. Det forventes, at taksten mindst skal være en
mulighed frem til år 2025 før den kan evalueres, når spildevandsmængderne
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fra Rebild og Vesthimmerlands kommuner er fuldt implementerede i driften på
Mariagerfjord Renseanlæg.
Mariagerfjord Vand vil informere virksomhederne om indførsel af særbidraget
for LAS. Brevet indeholder et eksempel på hvorledes bidraget udregnes.


Mariagerfjord Vand etablerer en kontinuerlig flowmåler på afløb fra
virksomheder, der leder bidragspligtigt spildevand til spildevandssystemet og
som via tilslutningstilladelsen ikke har krav om etablering af flowmåler.
Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor Mariagerfjord Vand krævede at
virksomheden etablerede flowmåleren. En flowmåler i afløbet fra
virksomhederne vil medføre en mere retfærdig opgørelse og derved afregning
af særbidraget til Mariagerfjord Vand.
Mariagerfjord Vand har spurgt jurist og fået tilsagn til at selskabet har hjemmel
til selv at etablere flowmåler på virksomheder og efterfølgende opkræve
udgifterne hos virksomhederne.



Spildevand der tilføres Mariagerfjord Renseanlæg og udløser særbidrag fra
virksomheder i Rebild eller Vesthimmerlands kommuner indgår i
beregningerne om særbidrag på lige fod med øvrige særbidragspligtige
virksomheder i Mariagerfjord Kommune.

BETALINGSVEDTÆGTER:
 Betalingsvedtægterne for spildevandsforsyningen er opdateret med alle
ovennævnte ændringer, således der er overensstemmelse mellem
betalingsvedtægter og takstblad.
ADMINISTRATIVT:
 Gebyrer for udsendelse af regninger på papir og for flytteopgørelser øges med
henholdsvis 5 kr. og 50 kr. ekskl. moms.

Side 2 af 2

