Takstblad for Ulsted-Ålebæk Vandværk A.m.b.a
Anlægsbidrag/Tilslutningsafgift:

Hovedanlæg

Ledningsanlæg I alt ex. moms

I alt incl. moms

Landhuse/lejligheder
9.010
7.965
16.975
21.219
Sommerhuse/-lejligheder
9.010
7.965
16.975
21.219
Landbrug o. 5 ha.
18.005
14.850
32.855
41.069
Ovenstående anlægsbidrag er gældende fra 1/10 2012 og pristalsreguleres hver den 1.oktober
For større institutioner, meget vandforbrugene erhverv eller hvor tilslutning kræver ekstraordinære anlæg,
ansættes anlægsbidragene til hovedanlæg og forsyningsanlæg efter individuel aftale.
Ved ændret anvendelse der nødvendiggør større/ændret forsyningsanlæg, opkræves nyt anlægsbidrag
Driftsbidrag/løbende vandafgifter/gebyrer:
i alt ex. moms i alt incl. moms
Fast årlig afgift pr. boenhed/ubebygget grund med målerbrønd
(incl. målerleje kr. 100,-)
800,00
1.000,00
Fast årlig afgift for Qn6-måler (incl. målerleje kr. 200)
3.360,00
4.200,00
Fast årlig afgift for markhaner (incl. målerleje kr. 100)
500,00
625,00
Fast årlig afgift for tilsluttede grunde uden målerbrønd
400,00
500,00
Kubikmeterpris uanset antal af forbrugte kubikmeter
3,50
4,38
Statsafgift for ledningsført vand pr. m3 (gældende fra 01.01.2013)
6,13
7,66
Bidrag til grundvandssamarbejde pr. kubikmeter
1,30
1,63
Gebyrer m.v.:
i alt ex. moms i alt incl. moms
Timebetaling, særlige opgaver
300,00
375,00
Udskiftning af måler (incl. måler)
500,00
625,00
Afprøvning af måler = udskiftning
500,00
625,00
Besværlig måleraflæsning/stramt låg/dybtsiddende måler o.lign.
500,00
625,00
Lukkegebyr
momsfri
600,00
Genåbningsgebyr
600,00
750,00
Ulejligheds-/opkrævningsgebyr/forgæves kørsel
momsfri
300,00
Rykkergebyr ved for sen indbetaling
momsfri
100,00
Gebyr ejerskifte: Fraflytter
100,00
125,00
Gebyr ejerskifte: Tilflytter
100,00
125,00
Ekstraordinært aflæsningsgebyr vedr. vandmåler
momsfri
200,00
Opsætning/nedtagning af markhane
500,00
625,00
Forbrug af vand i forbindelse med brandslukningsopgaver og lignende, afregnes af myndighederne
i henhold til ovenstående til enhver tid gældende kubikmeterpris.
I land-/sommerhusområder skal der - for forbrugerens regning - monteres målerbrønd.
For fastboende betales vandafgiften helårligt - i december
For sommerhuse betales vandafgiften helårligt - i december
For storforbrugere (forbrug>500 m3) betales vandafgiften kvartalsvis - i december, marts, juli og oktober
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen jf.
regulativets afsnit 14.1.2 og 14.1.3.
Ved gentagne misligholdelser af betalingspligt kan opkræves depositum jf. regulativets afsnit 14.1.5.
Formodes måleren at vise forkert, kan såvel brugeren som Vandforsyningen forlange den undersøgt.
Måleren regnes at vise rigtig, når belastningen afviger mindre end 5% fra den virkelige
gennemløbsmængde og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen i henhold
til gældende takster herfor. Hvis fejlvisningen er større end eller lig med 5%, afholdes prøveudgifterne
af Vandforsyningen. Er fejlvisningen mindre end 10%, reguleres forbruget ikke. Er fejlvisningen større
end eller lig med 10%, reguleres forbruget max. 1 år bagud. Ved fejlvisning fastsættes forbruget på
grundlag af det konstaterede forudgående forbrug eller efter Vandforsyningens skøn.
Gamle brønde og boringer skal efter tilslutning sløjfes af godkendt brøndborer for ejers regning
I øvrigt henvises til gældende regulativ for Ulsted Ålebæk Vandværk A.m.b.a. der kan findes på
vandværkets hjemmeside: www.ulsted-aalebaek.dk
Ovenstående driftsbidrag/løbende vandafgifter/gebyrer er gældende fra 01/10 2012.

