
Stendyssevej 26

4171 Glumsø

Tlf. 2339 4074

TAKSTBLAD

Tilslutning til vandforsyning excl. moms incl. moms

Tilslutningsbidrag (anlægsbidrag)  pr. enhed ** 10.736,49      kr. 13.420,61      kr.

Stikledning pr. stk. ø 32 mm (længde over 15 meter samt andre dimisioner fastsættes individuelt) 12.854,82      kr. 16.068,52      kr.

Tilslutningsbidrag 23.591,31      kr. 29.489,14      kr.

**   selvstændige bolig- eller erhvervsenheder i flg. BBR-registeret

Tilslutningsbidrag for erhverv el. boligselskab, der kræver udvidelse af boringer, vandværk eller ledningsnet forhandles individuelt.

Forbrugsafregning excl. moms incl. moms

m³ - afgift

for hele forbruget 6,50               kr./m³ 8,13               kr./m³

Vandskat

for hele forbruget 6,37               kr./m³ 7,96               kr./m³

Fast afgift

pr. selvstændig bolig- eller erhvervsenhed i alle typer byggerier  ** 250,00           kr./år 312,50           kr./år

erhverv og institutioner med stort forbrug omregnes til enheder

226 - 500 m³ pr. år 2       enh. 500,00           kr./år 625,00           kr./år

501 - 1000 m³ pr. år 3       enh. 750,00           kr./år 937,50           kr./år

1001 - 2500 m³ pr. år 5       enh. 1.250,00        kr./år 1.562,50        kr./år

2501 - 5000 m³ pr. år 9       enh. 2.250,00        kr./år 2.812,50        kr./år

5001 - 7500 m³ pr. år 13     enh. 3.250,00        kr./år 4.062,50        kr./år

7501 - 10.000 m³ pr. år 17     enh. 4.250,00        kr./år 5.312,50        kr./år

over 10.001 m³ pr. år 30     enh. 7.500,00        kr./år 9.375,00        kr./år

Målerdrift 60,00             kr./år 75,00             kr./år

Gebyrer excl. moms incl. moms

Gebyr for opkrævninger med girokort 50,00             kr. 62,50             

Gebyr for opkrævninger via EAN 20,00             kr. 25,00             

For sent betalt regning. Der betales pr. gang 100,00           kr.

Brev,  påmindelser og lukkevarsler 200,00           kr.

Betaling for vand leveret uden om måler, pr. gang minimum 500,00           kr. 625,00           kr.

Lukning for vand på grund af restance : Faktiske omkostninger, dog minimum 400,00           kr. 500,00           kr.

Genåbning for vand på grund af restance : Faktiske omkostninger, dog minimunm 400,00           kr. 500,00           kr.

Ved lukning og åbning jf. ovenfor tillægges de faktiske udgifter til fremmed hjælp.

Forbrugeriniteret målerkontrol eller aflæsning udført af vandværket. Faktiske omkostninger, dog minimum 300,00           kr. 375,00           

Forbrugerinitieret ekstern målerkontrol, hvor måleren ikke udviser fejl (depositum 3.000 kr.) Faktiske omk.

Oplysningsforespørgsel og flytteopgørelse 200,00           kr. 250,00           kr.

Skyldige beløb vil blive pålagt renter i henhold til renteloven.

GLUMSØ VANDVÆRK a.m.b.a.

Gældende fra 01.01.2020 til 31.12.2020

Gælder for alle former for boliger og erhverv uanset ejer- og organisationsform
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