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Skrevet af Administrator

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a

  

Nybrovej 15,

  

3550 Slangerup

  

  

Tel. 47333925.

  

  

Takstblad for takstzone 2, Manderup- og Kvinderup-området (ikke Kvinderup by).

  

Driftsåret 2010.

  

  

1. Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag):

  

Bidraget består af: 
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Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger

  

Bidrag til stikledninger

  

  

Bidraget betales efter nedennævnte prisliste:

  

  

Kategori: 

  

· landhus under 500 m3/år fastsat til 2 stk forbrugsenheder/fordelingstal

  

· landbrug 500 – 1.000 m3/år fastsat til 3 stk forbrugsenheder/fordelingstal

  

  

Ved årsforbrug større end 1.000 m3 fastsætter Nybrovejens Vandværk fordelingstal.

  

        Anlægsbidrag hovedanlæg ved fordelingstal 1,0  kr.  10.000,-   
    Anlægsbidrag forsynings- og stikledning ved fordelingstal 1,0  kr.   25.400,-   
    I alt anlægsbidrag ved fordelingstal 2,0  kr.   70.800,-   
    I alt anlægsbidrag ved fordelingstal 3,0  kr.   106.200,-   
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Anlægsbidraget skal indbetales før vandforsyningsanlæg etableres, jfr. regulativ.

  

Anlægsbidraget reguleres årligt pr. 1. januar.

  

  

2. Driftsbidrag:

  

Driftsbidraget omfatter et fast bidrag og en kubikmeterafgift, afregnet over en fra Nybrovejens

  

Vandværk udleveret vandmåler.

  

        Fast årlig bidrag pr. ejendom   kr.  380,00   
    Afregning pr. vandmålerregistreret m3   kr.   4,80
 
      

  

Såfremt vandmålervisningen ikke kan tilvejebringes på normal vis kan bestyrelsen fastsætte et

  

skønnet forbrug.
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Alle priser jfr. pkt. 1 og 2 er excl. moms og statsafgift (miljøafgift, pt. kr. 5.-/m3) for

  

ledningsført vand.

  

  

3. Diverse og særgebyrer:

        Syn af stikledning + moms   kr.  100,-   
    

Rykkerskrivelse pr. stk (momsfri)

  kr.   100,-   
    Lukkegebyr + moms   kr.   500,-   
    Åbnegebyr + moms   kr.   500,-   
    Ved personlig opkrævning på adressen + moms  kr.   300,-   
    

Ejerskiftegebyr (sælger 75,-, køber 75,-) + moms

  kr.   150,-   
    Montørbesøg + moms   kr.   475,-   
    

Byggevand efter vandmåler pr. m3 + moms

  kr.   4,80   
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