Rorup Vandværk 4320 Lejre - Takstblad 2020
Driftsbidrag:

Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig/ekstra måler

Pris

Pris Inc. Moms

1.500,00 kr.

1.875,00 kr.

Vand pr. M3

7,00 kr.

8,75 kr.

Grøn afgift m.m. pr. m3 til staten

6,25 kr.

7,81 kr.

10,00 kr.

12,50 kr.

24.000,00 kr.

30.000,00 kr.

4.800,00 kr.

6.000,00 kr.

Faktisk omkostninger dog mindst

4.800,00 kr.

6.000,00 kr.

Tilslutningsafgift i alt. ( mindst )

33.600,00 kr.

42.000,00 kr.

1. Rykker

momsfri

100,00 kr.

2. Rykker ( lukkevarsel)

momsfri

100,00 kr.

momsfri

100,00 kr.

Gebyer ved manglende rettidig selvaflæsning 2

momsfri

350,00 kr.

Byggevand + vand pr pris 11,25 kr pr m3

momsfri

900,00 kr.

Lukke- / genåbningsgebyer – se også bemærkninger

momsfri

2.500,00 kr.

Udskiftininger af frossen/frostspængt vandmåler. Plus
omkostninger

800,00 kr.

1.000,00 kr.

Forbrug på mere end 200 m3 pr år, vand pr. m3 der overstiger
200 m3

Anlægsbidrag:
Hovedanlægsbidrag
Ledningsanlæg
Stikledning og målerbrønd

Ansøgning skal være fremsendt og anlægsbidrag skal være
betalt inden arbejdet påbegyndes

Gebyrer:

3. Rykker ( lukkevarsel)

Aflæsninger af vandmåler skal være indberettet inden den 3. Jan. Der skal tages forbehold for nye
afgifter, samt ændringer i eksisterende. Ved for sen indbetaling pålægges rente med 1,5 % pr.
påbegyndt måned. Det administrative gebyr på 50 kr i forbindelse udsendelse af opkrævninger
bortfalder ved brug af PBS.
Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne mellemværende
vedrørende vandafgifter, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse. Ved besvarelser af
henvendelser fra ejendomsmægler, forespørgelse fra advokat opkræves et administrationsgebyr på
500,00 kr. + moms lig med 625,00 kr
Alle nye medlemmer skal opsætte målerbrønde efter anvisning af bestyrelsen / ca 1 meter fra skel
Vedtaget på generalforsamlingen 30. marts 2020
Med venlig hilsen
Niels Christoffersen/formand

Bemærkninger:
1. Til ”Forbrug på mere end 200 m3 pr år, vand pr. m3 der overstiger 200 m3.” Betydningen
af denne bestemmelse kan illusteres med et eksempel, hvor der ses bort fra statsafgift og
moms. Hos en typisk forbruger vil måleren vise et forbrug på ca 100 m3. Betalingen til
vandværket vil så være 1500 kr + 100 * 7 kr = 2200 kr. Omregnet til m3 pris betales der
således 2200 kr : 100 = 22 kr pr. m3 Hvis måleren viser 300 m3 (storforbruger) så ville
betalingen uden 200 m3 grænsen være 1500+300*7= 3600 kr. Omregnet til m3 pris ville det
svare til 3600 kr : 300 = 12 kr pr. m3. Med 200 m3 grænsen ser regnestykket sådan her ud.
Ingen ændringer for den typiske forbruger. ”S u ” 00 + 7*200 + 0* 00 = 2900+ 000 = 3900
Omregnet til m3 pris betales der nu 3900 kr : 300 = 13 kr pr. m3.
2. Til ”Stikledning og målerbrønd ”. Bestemmelsen betyder, at omlægning af eksisterende
stikledninger og målerbrønde eller nyetablering af stikledninger og målerbrønde koster
forbrugeren de faktiske omkostninger dog mindst 4800 kr. I konkrete tilfælde vil regulativets
bestemmelser med hensyn til beslutning om omlægning og nyetablering være gældende, se
fx afsnit 5.3. og 5.4.
3. Til ”Lukke- / genåbningsgebyrer”. Gebyret forekommer typisk i forbindelse med

manglende betaling til selskabet. For at sikre, at betalingen til selskabet genoptages – at
ejeren/brugeren ikke selv åbner for vandet efter en lukning – kan der løbe omkostninger på
i form af fx aflåsning af ventiler eller lignende. Disse omkostninger plus moms betales af
ejeren/brugeren.

