
                                 Takstblad 2016- Gældende fra 01.01.2016

DRIFTS BIDRAG Kr. Kr. 

Priser  ekskl. moms inkl. moms

Vand pr. m3. 5,00                             6,25                           

Statsafgift (grøn afgift) pr. m3. 5,86                             7,33                           

Drikkevandsbidrag (stat og komunal afgift) pr. m3. 0,39                             0,49                           

Prisen pr. m3 er kr. 5,00 + Grønafgift kr. 5,86 + Statsafgift kr. 0,39 11,25                           14,06                        

Årligt driftbidrag pr. forbrugerenhed. 640,00                         800,00                      

Gebyrer

Fraflytningsgebyr. 150,00                         187,50                      

Tilflytningsgebyr. 150,00                         187,50                      

Første rykkergebyr. 100,00                         momsfri

Anden rykker med lukkevarsel. 225,00                         momsfri

Lukning af vandtilførslen til en forbruger. 500,00                         momsfri

Genåbning  af vandtilførslen til en forbruger. 620,00                         775,00                      

Gebyr for manglende tilslutning til Betalingsservice. 50,00                           62,50                        

Gebyr for opkrævning via giro. 50,00                          62,50                        

Ulovlig tilkobling. 6.000,00                     7.500,00                   

Ulovlig vandforbrug. 520,00                         650,00                      

Ødelagte målere, stophane eller dæksel betales efter medgået tid og omkostninger.

Kopi af årsafregning/måleroplysninger til ejendomsmæglere m.v. 100,00                         125,00                      

Kopi af egen årsafregning er gebyrfri.

Anlægsbidrag  (tilslutningsbidrag):
For vandtilslutning betales anlægsbidrag som består af et hovedanlægsbidrag, et 

forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Hovedanlæg (til etablering og vedligeholdelse af værket og boringer ).

Bidrag til hovedanlæg fordeles i henhold til fordelingsnøgle.

Fordelingsnøglen til hovedanlæg:

For måler størrelse Qn 1,5 er Fordenligstallet 1,0

For måler størrelse Qn 2,5 er Fordenligstallet 2,0

For måler størrelse Qn 3,5 er Fordenligstallet 3,0

For måler størrelse Qn 5,0 er Fordenligstallet 4,0

For måler størrelse Qn 10,0 er Fordenligstallet 8,0

For måler størrelse mere end Qn 10 forhandles tilslutningsafgiften med bestyrelsen.

Forsyningsledningen  (til etablering og renovering af forsyningsledninger ).

I område 1 og 2 afregnes efter fast pris.

I område 3 afregnes de faktiske omkostninger ligeligt mellen de berørte parter, 

regnet fra område 2. Dog aldrig mindre end prisen for område 2.

Stikledningsbidrag ( til etablering af stikledning og stophane/målerbrønd).
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Priser:
Bidrag til hovedanlæg ved fordelingstal 1                  10.273,61                   12.842,01                 

Bidrag til forsyningsledning område 1                             9.543,60                     11.929,50                 

Bidrag til forsyningsledning område 2                              54.002,01                   67.502,51                 

Bidrag til stikledning 32/40 mm pr. rør max.                  10.165,22                   12.706,53                 

Stikledning over 40 mm betales de faktiske omkostninger + sagsbehandling.

Tilslutningsbidrag:  Område 1 i alt ved fordelingstal 1                     29.982,43           37.478,04         

Tilslutningsbidrag: Område 2 i alt ved fordelingstal 1              74.440,84           93.051,05         

Installationstilladelse skal indhentes inden arbejdet påbegyndes, dette

gælder også for ændringer af eksisterende installationer i ejendommen.

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

Afregningsmåler udlånes af værket i henhold til punkt 9.1 til 9.15 i fællesregulativ

for private almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune.

Ved vandspild er der mulighed for refusion af vandafledningsafgiften ved 

henvendelse til vandværket.

En forbrugerenhed er:
Afregningsmåler betragtes som én enhed.

Afregningsmåler max. een pr.  forbrugsenhed.

Efjendomme der kun har én afregningsmåler, men flere lejligheder med køken/

kogenische med indlagt vand, betragtes hver lejlighed som en enhed.

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

Erhvervsejendomme med flere lejere betragtes hver lejer som en enhed.

Instutioner: typen er afgørende for antal enheder, som forhandles med bestyrelsen.

Aflæsning af vandforbrug sker via radioaflæsning pr. 31 december.

Prisregulering:

Bidrag til hovedanlæg reguleres iht. egenkapitalen år 2014

 Bidrag til forsyningsledninger og stikledninger  reguleres pr. 1 januar,

Indekstal for 2015 : 99,62 et fald på 0,38 % i 2016

Godkendt
Norddjurs Kommune

den_______________                                _______________________________________

Bestyrelsen Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a.

den_______________

__________________________          ______________             ______________________

Jørgen-Anton Damgård Larsen         Henry Abraham             Gunnar Thode Nielsen

_________________                                  _____________________

Peter Alling-Dam                                      Thorkild Rasmussen
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