
Takstblad for Fårvang Vandværk A.m.b.a. 2019

Driftsbidrag Kr. excl moms Kr. incl moms

Fast bidrag pr. forbrugssted årligt 406,00 507,50

Målerleje, type 1,5 - 2,5 m 2,5 m3, årligt 81,25 101,56

Større målere øges målerlejen forholdsmæssigt

Pris pr. m3 for interessenter 7,15 8,94

Pris pr. m3 for ikke interessenter 8,30 10,38

Vandafgift pr. m3 6,37 7,96

Anlægsbidrag - i byzone

Stiklednings Hovedanlæg Forsynings Stikledning I alt kr. I alt kr.

dimension ledning excl moms incl moms

40mm 0-500 m3 13.000 6.651 6.651 26.302 32.878

50mm 501-1500 m3 19.200 6.651 10.011 35.862 44.828

63mm 1501-3000 m3 25.400 6.651 15.767 47.818 59.773

75mm 3001-? 31.600 6.651 22.308 60.559 75.699

Anlægsbidrag - i landzone

Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr.

dimension ledning excl moms incl moms

40mm 0-500 m3 13.000 49.142 6.651 68.793 85.991

50mm 501-1500 m3 19.200 49.142 10.011 78.353 97.941

63mm 1501-3000 m3 25.400 49.142 15.767 90.309 112.886

75mm 3001- ? 31.600 49.142 22.308 103.050 128.813

Gebyrer excl moms incl moms

Ved lukning og genåbning, betales ved genåbning 710 888

(ved brug af smed og entreprenør tillægges de faktiske udgifter)

Ved måleraflæsning og opgørelse ved flytning 100 125

Ved oplysning til advokat og ejendomsmægler, pr. forespørgsel 100 125

Ved for sen indbetaling af faktura, pr. rykkerskrivelse 100 momsfrit

Desuden tillægges rente beregnet med 1,5% pr. påbegyndt måned

Ved for sen indberetning af måleraflæsning 100 momsfrit

Ved betaling for byggevand eller vand til specielle formål, aftales dette nærmere med vandværkets bestyrelse.

Forbrugsbidraget opkræves 2 gange årligt.

Tilslutningsbidraget opkræves med tillæg af dipositum på kr. 1.500,00

Depositummet tilbagebetales, såfremt ejendommens stophane ikke er beskadiget på nogen måde

efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Tilslutningbidraget reguleres hver den 01. januar.

Forsynings- og stikledningsbidraget reguleres ved Danske Vandværkers Forenings indeks pr. 01. oktober.

De anførte bidrag er gældende ved indekstal 2018: 101,50

Ved specielle byggerier eller forbrugssteder med særligt stort vandforbrug aftales dette nærmere

med vandværkets bestyrelse.

Såfremt eksisterende forbrugeres vandforbrug øges i henhold til gns. Af de foregående 3 års vandforbrug målt ud fra oven-

nævnte intervaller, vil forbrugeren skulle indbetale yderligere i forsyningsledningsbidrag i i henhold til ovennævnte

udmåling.

(opkræves for staten  (6,18 + 0,19) )


