Takstblad for Rørbæk Vandværk gældende for år 2014
(Udarbejdet iflg. normregulativet for private vandværker).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAKSTER.:
Driftsbidrag:
Pris pr. år: antal betalte hovedanlæg + forsyningsnet x
350 kr. inkl. moms
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedligeholdelse/ udskiftning og kontrol af målere/ andelshaver:
125 kr. inkl. moms.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Betaling for vandforbrug efter måler, afregnes for perioden 1-1 til 31-12.
Rørbæk Vandværk: Pris / m3 vand:
2,52 kr.+ moms.
Statsafgift / m3 ledningsført vand:
5.46 kr. +
moms. Grundvandssikringsafgift/ m3:
0,67 kr. + moms. .
------------------------Ialt:
8,65 kr. + moms
I alt/ m3:
10,81 kr. inkl. moms.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Er vandmåleren ude af drift/ defekt/ plomberne brudt/ eller hvis der bliver tappet vand før
måleren, betales vandforbruget UD FRA ET AF VANDVÆRKET SKØNNET FORBRUG.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Gebyrer:
1. Hvis grundejeren ikke selv aflæser måleren d. 31-12:
Aflæsningsgebyr
500 kr. inkl. moms
2. Rykkergebyr for 2.rykker:(Guldborgsund forsyning).
250 kr. inkl. moms
3. Overtrædelse af vedtagne forbud:
500 kr. inkl. moms.
4. Skal stophanen lukkes ( f.eks. ved manglende betaling ) ved den
enkelte grundejer:
:
.
600 kr. inkl. moms.
5. Skal stophanen åbnes igen ved den enkelte grundejer.
2.500 kr. inkl. moms.
6. Hvis plomberne, på måleren hos en grundejer, er blevet brudt, skal grundejeren betale for en ny
plombering. Billigst efter regning.
Vandforbruget vil i sådan et tilfælde blive skønnet af vandværket ud fra tidligere forbrug.
7. Ved lovpligtig udskiftning af vandmåleren, hvor andelshaveren ikke har reageret på brev,
telefon eller personlig henvendelse, vil et bestyrelsesmedlem personligt prøve at få en aftale
i stand. Gebyr til Rørbæk Vandværk
500 kr. inkl. moms.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TILSLUTNINGSAFGIFTEN for år 2014 er indeksreguleret ud fra indekstal fra FVD
for 2013. (107,1)
Hovedanlæg pr. forbrugsenhed:
7.540 kr. + moms.
Forsyningsnet: pr. forbrugsenhed:
19.154 kr. + moms..
Stikledning ø 32 mm102,:inkl. måler og målerbrønd: Pr. styk:
18.171 kr.+ moms.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I alt for en ny forbrugsenhed:
44.865 kr.+ moms.
Ialt:
56.081 kr. inkl. moms.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stikledninger større end Ø 32mm betales efter regning.
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Beregning af tilslutningsafgifter: Takster ud fra takstbladet.
1. Nybygning/ ny andelshaver: Der betales:1 stk. hovedanlæg + forsyningsnet+ stikledning (ø32
mm).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ændres en bolig på BBR til bolig + erhverv: Der betales ekstra 1 stk. hovedanlæg +
forsyningsnet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ændres en bolig på BBR til X antal boliger. Der betales ekstra X gange hovedanlæg +
forsyningsnet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Landhus, landbrug: 1-5 ha: 1,25 gange hovedanlæg + forsyningsnet + stikledning.
Landbrug: 5-10 ha:
1,50 gange ---------------------------------------------------.
Landbrug: 10-20 ha:
2,00 gange ---------------------------------------------------.
Landbrug: 20-30 ha
2,50 gange ---------------------------------------------------.
Landbrug >30 ha
3,00 gange ---------------------------------------------------.
Gartnerier beregnes under landbrug.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rent erhverv og institutioner fastsættes efter forhandling. Evt. efterregulering efter 1 til 2 års målt
vandforbrug.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Udstykninger X antal grunde: X gange hovedanlæg + forsyningsnet + stikledning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Boligselskab + udlejningsejendomme: Antal boliger gange hovedanlæg + forsyningsnet + antal
ønskede stikledninger.
8. Ønskes større stikledninger end Ø32 mm. betales den billigst efter regning.
Betalingsbetingelser: Betales når arbejdet ønskes påbegyndt.
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