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Hovedanlæg.

Bidrag til hovedanlæg fordeles i henhold tiì fordelingsnøglen

Fordelingsnøgle for hovedanleeg.

For måler stønelse Qn. 1.5 er fordelingstallet l '0

For måler stønelse Qn. 2.5 er fordelingstallet 2'0

For måler størrelse Qn' 3.5 er fordelingstallet 3'0

For måler størelse Qn. 5.0 er fordelingstallet 4'0

For måler størrelse Qn. 10.0 er fordelingstallet 8'0

For måler over størrelse Qn. 10.0 forhandles tilslutningsafgiften med bestyrelsen'

Forsyningsledningen.

I område 1 og2 afregnes med fast pris'

I område 3 afregnes de faktiske omkostninger ligeligt mellem de berørte Parter,

regnet fra område 2. aldrig mindre en pnsen for område 2

Takster for vandforbrug

En forbrugerenhed er:

Afregningsmåler betragtes som en enhed.

Ejendomme der kun har en afregningsmåler, men flere lejligheder med køkken/

kõgeniche med indlagt vand, betragtes hver lejlighed som en enhed'

Blandet beboelse - og erhverv på samme matrikel nr. betragtes som en enhed.

Erhvervsejendom rned flere lejer betragtes hver lejer solTl en enhed'

Institutioner: typen er afgørende for antal enheder som forhandles med bestyrelsen'

Afregningsmåler max en på forbrugerenhed.

Årlige driftsbidrag pr. forbrugerenhed: (kr. 640,00 + moms) : kr' 800,00

Pris pr. m3 pr. forbrugerenhed:
(Prisen p.. ,nt er kr. 5,00 + Grønafgift på kr. 6.13 + rnoms) : kr' I 3'91

Priser

Bidrag til hovedanlæg ved fordelingstal I

Bidrag til forsyningsledning område I

Bidrag äde 2

Bidrag .Pr-rør max' 15m'

Stikled s de faktiske omkostninger +

sagsbehandling.

Område I i alt ved fordelingstal I

Område 2 i alt ved fordelingstal I

kr. 10337,00

kr. I 1895,00

kr.67306,00
kr. 12670,00

kr.34903,00

kr.90314,00

Gebyrer:

F'raflytningsgebyr
Tilflytningsgebyr
Første rykker moms fri
Anden rykker rned lukkevarsel moms fri
Ti lbagebetaling pga. mangelende ti lslutning t/BS

Ulovligt vandforbrug.
Ulovlig tilkobling
Lukning af vandtilførslen til en forbruger. ¡¡oms fri
Genåbning.

kr. I 50,00

kr. 150,00

kr. 100,00
kr. 225,00
k. 100,00

kI. 650,00
kr. 7.500,00
kr. 500,00
kr. 775,00

Byggevand: Aftales med bestyrelsen. (formanden) og afregnes efter forbrug'

Vandværkets forpligtigelser til vedligeholdelse, er til og med skelventil.

Installationstilladelse skal indhentes inden arbejde påbegyndes'

Gælder også for ændringer af eksisterende installationer i ejendomme.

Afregningsmåler t i henhold til, punkt 9' l til 9'15 i

fælle'sregulativ fo forsyninger i Norddjurs kommune.

Ved vanãspild er sion af vandafledningsafgiften ved

henvendelse til vandværket.

Aflæsning af vandfbrbrug, skcr via radio d-31-12-2013

Prisen på vandtaksterne, driftsbidrag og tilslutningsafgifter reguleres pr. I

Gebyrer reguleres efter prisudviklingen pr. l.oktober äreffør.

Takstbladet er gældende fra den l. januar 2013

Alle priser er incl. afgifter og moms.

Januar


