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Administrationen har den 2. april 2019 godkendt at Solrød Spildevand A/S’ takster overholder den
fastsatte indtægtsramme for selskabet i 2019. Indtægtsrammen fastsættes årligt af Forsyningssekretariatet
under Konkurrencestyrelse- og Forbrugerstyrelsen.
Taksten for vandafledningsbidrag udgjorde i 2018 26 kr./ m3 ekskl. moms. Taksten for
vandafledningsbidraget på trin 1 stiger i 2019 til 33,60 kr./m3 ekskl. moms.
Prisstigningen skyldes blandt andet, at KLAR Forsyning investerer mange penge i lokale
klimatilpasningsprojekter, der skal forebygge oversvømmelser i udsatte områder i Solrød Kommune samt
for at begrænse gældsudviklingen og sikre en sund økonomi i selskabet både nu og i fremtiden.
Tilslutningsbidraget for 1 boligenhed reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet
reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Fuldt tilslutningsbidrag (både regn- og
spildevand) er i 2019 fastsat til 51.606,51 kr. ekskl. moms.
Takstbladene for 2018 og 2019 er vedlagt som bilag.
Forsyningssekretariatet har i afgørelse af 13. oktober 2017 om økonomiske rammer for 2018-2019 fastsat
en indtægtsramme på 33.132.796 kr. ekskl. moms i 2019 for Solrød Spildevand A/S.
Bestyrelsen i Solrød Spildevand A/S har den 7. september 2018 godkendt, at taksten for
vandafledningsbidraget på trin 1 stiger fra 26,00 kr. til 33,60 kr./m3 ekskl. moms.
Omsætningen er budgetlagt til 33,2 mio. kr., hvilket er et fald på 6,8 mio. kr. i forhold til 2018. Den
faldende omsætning skyldes primært, at Solrød Spildvand A/S tidligere har indregnet det fulde
tilslutningsbidrag i resultatopgørelsen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen i 2017 blev det besluttet
at ændre regnskabsprincippet således, at tilslutningsbidragene periodiseres fremadrettet.
Tilslutningsbidrag for 2019 er budgetlagt med 7,0 mio. kr.
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Anlægsinvesteringerne er fastsat til 32,5 mio. kr. for 2019. Heraf udgør 14,0 mio. kr. indsatser til
klimatilpasning. På grund af arbejde med en ny strukturplan holdes der igen med investeringerne på
Solrød Renseanlæg.
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til betalingsloven på spildevangsområdet en gang årligt godkende,
at de af Solrød Spildevand A/S udmeldte takster overholder den for selskabet fastsatte indtægtsramme.
Byrådet har i 2013 godkendt at administrationen fremover kan godkende forsyningens takster.
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