
Gældende fra 1/1 2016 til 31/12 2016

Vedtaget i september 2015

Adresse Nygårdvej 2 Tlf: 97956276

Postnr By 7760 Hurup E- mail: post@sdrydbyvand.dk

1.0 Driftsbidrag
1.1 Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom / bolig - 1,5 Qn måler pr. måler kr. 750,00

1.1.1 Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom / bolig - 2,5 Qn måler Pr. måler kr. 1.500,00

1.2 Fast årligt driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse pr. enhed kr. 450,00

1.3 Fast årligt driftsbidrag for lejlighed uden måler pr. lejlighed kr.

1.4 Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter pr. kbm kr. 1,50

1.9 Målerleje evt. differetieret efter målerstørrelse pr. måler kr. 200,00

1.10 Servicevand fra etableret tappested ( brandbiler-gadefejebiler) pr. kbm kr.

1.11 Statsafgift for Ledningsført vand pr. kbm kr. 5,86

1.12 Drikkevandsbidrag pr. kbm kr. 0,39

1.13 Beløb til grundvandsbeskyttelse pr. måler eller pr. kbm kr.

1.14 Beløb til forsyningssikkerhed pr. måler eller pr. kbm kr.

1.15 Andet

Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter
Betales ved en ejendommens tilslutning og / eller udbygning.

2.0 Anlægsbidrag i byområde ( indenfor byskiltet )

2.1 Enfamiliehuse, sommerhuse, forretninger og lign. pr. enhed

2.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) kr. 3.000,00

2.3 Forsyningsledningsbidrag kr. 4.000,00

2.4 Stikledningsbidrag kr. 8.000,00

2.5 Anlægsbidrag i alt pr. ejendom kr. 15.000,00

2.6 Ejendomme med flere lejligheder. Beboelse / Erhverv Første kr.

2.7 Efterfølgende enhed på samme stikledning pr. enhed kr.

2.8 Indretning af lejligheder i bestående bygning pr. nyindrettet lejlighed kr.

3.0 Anlægsbidrag i Landområde ( udenfor byskiltet )

3.1 For huse i landområde

3.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) kr.   3.000,00

3.3 Forsyningsledningsbidrag kr.    4.000,00

3.4 Stikledningsbidrag kr.   8.000,00

3.5 Anlægsbidrag i alt pr. ejendom kr.  15.000,00

3.6 For landbrug i landområde

3.7 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle) ø32/ø50 kr. 3.000,00 / 6000,00

3.8 Forsyningsledningsbidrag ø32/ø50 kr. 6.000,00 / 16.000,00

3.9 Stikledningsbidrag ø32/ø50 kr. 9.000,00 / 10.000,00

3.10 Anlægsbidrag i alt pr. ejendom ø32/ø50 kr. 18.000,00 / 32.000,00
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4.0 Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag

4.5 32 mm stikledning x 1 kr. 3.000,00

4.6 40 mm stikledning x 2 kr.

4.7 50 mm stikledning x 2 kr. 6.000,00

4.8 63 mm stikledning x 4 kr.

5.0 Øvrige forhold

5.1 I landområder skal der monteres målerbrønd, pris udregnes efter forholdene skal / kan monteres målerbrønd pris udregnes efter forh. Incl. i stikledningsbidrag

5.2 For Industri, institutioner og lign., hvor der skal installeres sprinkleranlæg,

fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen.

5.3 Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation,

fastsættes tilslutningsafgiften efter skriftlig aftale med vandforsyningen.

5.4 Opsætning af markhane kr.

5.5 Andet

6.0 Gebyrer
6.1 Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb ) kr. 100,00

6.2 Anden rykker med lukkevarsel ( momsfrit beløb ) kr. 100,00

6.3 Manglende returnering af aflæsningskort ( momsfrit beløb) kr. 150,00

6.4 Lukning (momsfrit beløb) plus tillæg for faktiske udgifter kr. 800,00

6.5 Genåbning plus tillæg for faktiske udgifter kr. 800,00

6.6 Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort kr. 150,00

6.7 Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte kr. 160,00

6.8 Måleraflæsning v/ ejerskifte / lejeskifte samt bestilt aflæsning kr. 100,00

6.9 Målerskifte grundet frostsprængning Forbruger afholder udgifter

6.10 Gebyr for genetablering af brudt målerplombe kr. 200,00

6.11 Målerafprøvning på DANAK godkendt laboratorium kr.

Er fejlvisningen mindre end 4% betales afprøvningen af forbrugeren

Er fejlvisningen større end 4% betales afprøvningen af vandværket

Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling

med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn i det tidsrum, hvor fejlen skønnes

at have foreligget.

6.12 Gebyr for ledningsoplysning kr.

6.13 Administrationsgebyr kr.

6.14 Gebyr for oplysninger til ejendomsmægler, advokat og lignende. kr. 100,00

6.15 Andet kr.

6.16 Andet kr.

7.0 Generelt

7.1 Alle priser tillægges 25% moms undtagen punkterne 6.1 - 6.2 - 6.3 og 6.4.

7.2 Betalingsbetingelser 14 dage

7.3 Forsynings- og stikledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år efter "Indeks for ledningsarbejder".

7.4 Tilslutningsafgiften indenfor bymæssig bebygelse er incl. stikledning ført 1 m ind på egen grund.

7.5 Tilslutningsafgiften udenfor bymæssig bebygelse er incl. stikledning ført til stophane på egen grund -

dog maksimum 1 m - derefter er ledning og gravearbejde for forbrugers regning.

7.7 I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. I forbindelse med byggemodningen betales i 

stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og 

stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

7.8 Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- og tilbygning kan der opkræves et eller flere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle.

7.9 Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion

af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lov.

7.10 Gamle brønde og boringer skal efter tilslutning sløjfes af en godkendt brøndborer for ejers regning.

7.11 I øvrigt henvises til gældende Regulativ for Sdr.Ydby Vandværk.

7.12 Der opkræves a`conto, hvert den 01-apr 01-okt
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