FORBRUGSAFGIFTER I ÅR 2015.
Vandafgiften er kr. 5,50 pr. m³ leveret vand.
Til staten betales ”Afgift af ledningsført vand” jf. lov om samme, med
kr. 5,86 pr. leveret m³ vand, samt kr. 0,67 i afgift til grundvandssikring.
Alle priser er ekskl. moms.

GEBYRER.
Gebyr for diverse serviceydelse m.m. er følgende:
Første rykker for manglende betaling
Anden rykker for manglende betaling
Tredje rykker med lukkevarsel
Lukkegebyr
Genåbning
Flyttegebyr

kr. 100,- momsfri
kr. 100,- momsfri
kr. 100,- momsfri
kr. 200,- + moms
kr. 500,- + moms
kr. 300,- momsfri

TAKSTBLAD
FOR

IKRAFTTRÆDELSE
Dette takstblad træder i kraft den 1. januar 2015. Samtidig ophæves
tidligere takstblade.
Alle takster reguleres normalt én gang om året ved årsskiftet.

VOLLERUP-ULKEBØL VANDVÆRK
Andelsselskab
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I henhold til regulativ af 1.januar 2005 for Vollerup-Ulkebøl Vandværk
fastsættes følgende takster:
FORSYNINGSLEDNINGER
Anlæggelse af forsyningsledninger udføres af vandforsyningen.
Udstykningsforetagender afholder de faktiske omkostninger i forbindelse
med etableringen.
ANLÆGSBIDRAG
Anlægsbidrag = Hovedanlægsbidrag + forsyningsledningsbidrag.
Jordledningen på privat grund kan udføres efter regning i henhold til
regulativets § 5.
HOVEDANLÆGSBIDRAG PR. ENHED
Parcelhuse og rækkehuse og lejligheder
Øvrige forbrugere:
0 – 500 m³/år
501 – 2.000 m³/år
2.001 – 5.000 m³/år
5.001 – 10.000 m³/år

kr. 8.325,-

kr. 8.325,(2 x bidrag) kr. 16.650,(3 x bidrag) kr. 24.975,(4 x bidrag) kr. 37.300,-

Ved etablering af sprinklerstik betales 1,5 x stikledningsbidrag + en fast
årlig afgift efter forhandling med vandforsyningen.
STIKLEDNINGSBIDRAG til og med 50 m længde og inkl. stophane.
Stikledningsdimension
Ø 32 – 50 mm PE-ledning
kr. 5.825,Ø 63- Ø 110 mm PE-ledning
kr. 15.250,-

DRIFTSBIDRAG
Driftsbidrag består af faste afgifter + forbrugsafgifter.
FASTE AFGIFTER
For hver installeret hovedmåler og en eventuel bi-måler, der er monteret i
forbindelse med afregning af erhvervsvirksomheders vandafledningsafgift,
betales en årlig afgift.
Afgiften betales efter målerens størrelse, som fastsættes i henhold til § 9 i
”Regulativ for Vollerup-Ulkebøl Vandværk af 1. januar 2005” og afgiften
udgør følgende pr. installeret måler:
Qn 2,5 m³
Qn 4,0 m³
Qn 10,0 m³

kr. 325,- + målerleje kr. 75,kr. 650,- + målerleje kr. 125,kr. 1.300,- + målerleje kr. 300,-

For sprinkleranlæg uden måler betales en fast årlig afgift for følgende
dimensioner:
Ø 90 mm stikledning
kr. 2.075,Ø 110 mm stikledning
kr. 4.200,Hovedanlægsbidrag og Stikledningsbidrag indeksreguleres med det
årlige indekstal udgivet af Foreningen af Vandværker i Danmark,
FVD – se mere på www.fwd.dk
Indekstallet for 2014 er 107,19 en stigning fra 2013 på 0,0008 %.
Da prisændringen er så lille fastholdes prisen fra 2014.
Næste regulering vil så indeholde reguleringen fra 2014 og vil få
virkning på takstbladet for 2016.
Alle priser er ekskl. moms.

Vejledende eksempel
En boligblok med 20 lejligheder:
Anlægsbidrag pr. enhed kr. 8.325,Stikledningsbidrag Ø 75 mm
Tilslutningsafgift i alt

= kr. 166.500,= kr. 15.250,= kr. 171.750,-

Beløbet er ekskl. moms og jordledning som udføres efter regning.
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