Gassum Vandværk a.m.b.a.
TAKSTBLAD
GÆLDENDE PR.: 1. januar 2019
DRIFTSBIDRAG/FORBRUGSBIDRAG

Afregningspris eksl.
25% moms

Afregningspris incl.
25% moms

Årlig fast bidrag pr. forbrugsenhed (ejendom/bolig)

550,00 kr.

687,50 kr.

Årlig målerleje pr. måler

150,00 kr.

187,50 kr.

4,10 kr.

5,125 kr.

Pris pr. m³ til vandværket
Betalingsomkostninger pr. indbetaling PBS

10,00 kr.

Momsfri

Betalingsomkostninger pr. indbetaling Girokort

15,00 kr.

Momsfri

Afgift ledningsført vand pr. m³ til staten

6,18 kr.

7,725 kr.

Drikkevandsbidrag pr. m³ til staten

0,19 kr.

0,2375 kr.

1) hovedanlægsbidrag
Anlægsbidrag består af:
2) forsyningsledningsbidrag
3) stikledningsbidrag
Hovedanlægsbidrag betales i henhold til følgende fordelingsnøgle:
1)
Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed, forretninger) og småerhverv (håndværkere o. lign.)
1 forbrugsenhed
2)
større forbrugere – landbrug, erhverv og institutioner m.v. med et årligt forbrug på over
500m³ betaler pr. påbegyndt antal 500 m³/år gange 1 forbrugsenhed.
TILSLUTNINGSBIDRAG
Anlægsbidrag i byområde (inden for byskilt)

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed
Forsyningsledningsbidrag pr. forbrugsenhed
Stikledningsbidrag pr. stk.
Anlægsbidrag ved 1 forbrugsenhed
TILSLUTNINGSBIDRAG
Anlægsbidrag uden for byområde

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed
Forsyningsledningsbidrag pr. forbrugsenhed
Stikledningsbidrag pr. stk.
Anlægsbidrag ved 1 forbrugsenhed

Afregningspris eksl.
25% moms

Afregningspris incl.
25% moms

5.095,00 kr.

6.368,75 kr.

9.500,00 kr.

11.875,00 kr.

7.000,00 kr.
21.595,00 kr.

8.750,00 kr.
26.993,75 kr.

Afregningspris eksl.
25% moms

Afregningspris incl.
25% moms

5.095,00 kr.

6.368,75 kr.

165.930,00 kr.

207.412,50 kr.

7.000,00 kr.

8.750,00 kr.

37.595,00 kr.

46.993,75 kr.

Ved ændring til større forbrug betales anlægsbidrag pr. yderligere forbrugsenhed.
Anlægsbidragene reguleres hver den 1. januar med Danske Vandværkers indeks pr. 1. oktober. De anførte
anlægsbidrag er gældende ved indeks 101,91 pr. 1. oktober 2017.
Byggevand:
Der betales kr. 750,00 eksl. 25% moms pr. påbegyndt kvartal fra byggestart indtil måler opsættes.
GEBYR incl.
25% moms

Rykkergebyr

100,00 kr.

Gebyr ved for sen indsendelse af selvaflæsningskort
Manglende eller for sen indsendelse af selvaflæsningskort
(vandværket foretager aflæsning) (aflæsning af bimåler)

100,00 kr.

Gebyr for fremsendelse af ekstra årsopgørelse

100,00 kr.

Udfærdigelse af dokumenter (pr. påbegyndt time)

250,00 kr.

300,00 kr.

Genåbning af vandtilførsel

1.000,00 kr.

Gebyr for overtrædelse af regulativets enkelte bestemmelser

1.000,00 kr.

Udskiftning af frostsprængt eller beskadiget måler (eksl. måler)

1.000,00 kr.

Påvisning og søgning af stophaneplacering

500,00 kr.

Indsendelse af måler til kontrol

1.500,00 kr.

Udfærdigelse af flytteopgørelse

250,00 kr.

Ved flytteafregning opkræves/udbetales der ikke beløb mindre end kr. 50,00 incl. moms.

