TAKSTBLAD FOR ÅR 2019 – Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.
Tilslutningsbidrag
1.

Hovedlednings- og stikledningsbidrag
Enfamiliehuse, pr. ejendom

30.000,00 kr.

Tofamiliehuse, rækkehuse m.v., såfremt der kun indføres ét vandstik, 1.hus

30.000,00 kr.

For efterfølgende huse forhandles bidraget med bestyrelsen.
Såfremt en ejendoms vandforbrug forøges væsentligt på grund af udvidelse
af vandinstallation, kan vandværket opkræve et tillæg til det allerede
indbetalte tilslutningsbidrag. Størrelsen af et supplerende tilslutningsbidrag
fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med interessenten.
2.

Depositum, pr. ejendom

3.000,00 kr.

Tilbagebetales når installationen er synet og godkendt af vandværket.
3.

Ekspeditionsgebyr, pr. ejendom

200,00 kr.

Bemærk!
Når den under pkt. 1 nævnte afgift er betalt, føres vandstik ved vandværkets
foranstaltning til stophanen ved den pågældende grund.
I tilfælde af, at hovedforsyningsledningen ikke er ført frem til ejendommen,
og / eller det drejer sig om nye byggegrunde, må ejeren af ejendommen
optage forhandling med bestyrelsen om tidsplanlægning for etablering af en
forsyningsledning til forsyning af den pågældende ejendom / ejendomme.
Driftsbidrag i henhold til pkt. 5 betales fra tidspunktet for installation af
måler.
Begæring om vandstik indgives på Dansk Vandteknisk Forenings
normalblanketter, der vederlagsfrit udleveres fra kommunen.
Begæringen indsendes til kommunens tekniske forvaltning.
4.

Flytteopgørelsesgebyr

200,00 kr.

Betales af sælger/fraflyttende lejer.
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Driftsbidrag
5.

Driftsbidrag, pr. husstand pr. halvår

590,00 kr.

Beløbet betales forud og forfalder den 1. i månederne marts og september for
henholdsvis 1. og 2. halvår.
Driftsbidraget sættes i forhold til forbruget og skal betales af alle i henhold
til nedennævnte fordelingsnøgletal.
Årsforbrug

0 - 200 m3

driftsbidrag x 1,0

Årsforbrug

201 - 250 m3

driftsbidrag x 1,5

Årsforbrug

251 - 300 m

3

driftsbidrag x 2,0

301 - 400 m

3

driftsbidrag x 2,5

401 - 500 m

3

driftsbidrag x 3,0

Årsforbrug
Årsforbrug

Ved et efterfølgende forbrug, større end 500 m3, stiger nøgletallet med 0,5
hver gang forbruget stiger med 250 m3.
6.

Bidrag til målerfonden, pr. måler pr. halvår

75,00 kr.

Beløbet opkræves halvårsvis sammen med driftsbidraget.
7.

Vandforbrug efter måler, pr. m3

11,75 kr.

Beløbet betales a conto og forfalder som under pkt. 5.
Ultimo december foretager vandværket fjernaflæsning af målerne.
Den tidligere og senest udførte måleraflæsning danner herefter grundlag for
beregning af det årlige samlede driftsbidrag, som anført under pkt. 5.
Årsopgørelse udsendes i februar til betaling den 1. marts.
8.

Vandafgift til staten, pr. m3

6,37 kr.

Vandafgift beregnes på basis af vandforbrug, jfr. punkt 7.
9.

Måleraflæsningsafgift

200,00 kr.

I de tilfælde, hvor fjernaflæsning ikke kan udføres, vil interessenten blive
anmodet om at foretage aflæsning af måleren og fremsende denne til
vandværket.
Såfremt interessenten ikke fremsender oplysninger om målerstand vil
vandværket skønne et forbrug for den/de pågældende ejendom(me).
Interessenten vil derefter blive pålagt en måleraflæsningsafgift.
Afgiften forfalder som anført under pkt. 5.
Såfremt to på hinanden følgende aflæsninger ikke er modtaget, vil der ved en
evt. tilbagebetaling, kun blive tilbagebetalt 2/3 af det af interessenten for
meget betalte.
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10. Vandspild samt ulovlig havevanding

500,00 kr.

11. Gebyr for besvarelse af forespørgsler fra ejendomshandlere m.v.

200,00 kr.

12. Rykkergebyr
Ved indbetaling efter den på girokortet anførte seneste rettidige indbetalingsdato, påføres næste regning et gebyr på 5% af afgiften, dog mindst

100,00 kr.

Dersom vandafgiften, trods påkrav, ikke betales, vil bestyrelsen tage skridt
til at afbryde vandforsyningen til den pågældende, hvilket vil blive meddelt i
et fremsendt lukkebrev.
Herefter træder nedennævnte i kraft:
13. Fremsendelse af lukkebrev

100,00 kr.

14. Lukkegebyr

250,00 kr.

Lukkegebyret tillægges eventuelle håndværkerudgifter, der har været
nødvendige i forbindelse med lukningen. Eks. plombering af stophanen.
15. Genåbningsgebyr

250,00 kr.

Genåbningsgebyret tillægges eventuelle håndværkerudgifter i forbindelse
med genetablering af vandforsyningen.
Moms: alle de i nærværende takstblad nævnte priser skal tillægges
moms.
Dette gælder dog ikke pkt. 2, 12, 13 og 14.
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