Takstblad for DRONNINGLUND VANDVÆRK Amba reg. pr. 1/1 2018
===============================================================================

Vandafgift opkræves halvårsvis den 10/2 og 10/8.
10/2 er også årsopgørelse.
Der afregnes efter en m3-pris på kr. 2,80 + fast Årlig afgift
pr. ejendom/bolig kr. 450,00.+ målerleje kr. 150,00 pr. måler.
Ved forbrug over 2.000 m3 pr. år afregnes efterfølgende m3 en pris af kr. 2,30.
Alle priser tillægges den til enhver tid gældende moms, samt andre
afgifter/kommende afgifter til det offentlige.
Gebyr for:
Flytteopgørelse
Overskridelse af betalingsfrister
Pr. udsendt rykker
Lukkebrev
Lukning / genåbning

kr. 150,00
kr. 100,00
kr. 100,00
kr. 200,00
kr. 1500,00

Tilslutningsafgifter:
Anlægs
Bidrag
kr.

Ledningsbidrag
kr.

Stop/stikledning
kr.

i alt
kr.

13.600,00

2.500,00

22.500,00

dobbelthuse og i blokbebyggelse),
fordelingstal pr. husstand. 5.300,00

12.000,00

2.500,00

19.800,00

Forretning i boligområde

6.400,00

13.500,00

2.500,00

22.400,00

Sommerhus

6.400,00

13.500,00

2.500,00

22.400,00

Enfamiliehus i landsby

6.600,00

16.000,00

2.500,00

25.100,00

Enfamiliehus i åbent land 9.400,00

21.000,00

2.500,00

32.900,00

Landbrugsejendom

32.000,00

2.500,00

45.800,00

Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning 6.400,00
Beboelse i bymæssig bebyggelse
hvor flere husstande har fælles
stikledning, (lejligheder, kædehuse,

11.300,00

Institutioner, erhvervsforbrug samt større forbrugere, tilslutningsafgift efter bestyrelsens bedømmelse og i øvrigt ifølge vejledning fra miljøstyrelsen nr. 1 af 1986.

Tilslutningsafgifterne index reguleres årligt pr. 1/1. efter D.V.F. index for
ledningsarbejder, der årligt offentliggøres i Vandposten
Fordelingen er revidere ifølge miljøstyrelsens vejledning nr., 1 af 1986, som anfører
følgende:
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen
har egen stikledning
Beboelse i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har fælles stikledning
(lejligheder i kædehuse, dobbelthuse og i blokbebyggelse), fordelingstal
pr. husstand.
Forretning i boligområde
Enfamiliehus i landsby
Enfamiliehus i åbent land
Landbrugsejendom
Institutioner og erhvervsforbrug:
Med årsforbrug
Med årsforbrug
Med årsforbrug
Med årsforbrug
Med årsforbrug

500
1.001
2.501
5.001
7.501

-

1.000 m3
2.500 5.000 7.500 10.000 -

2 3,5 7,0 11,5 15,5 -

1
0,9
1
1
1,5
2
3

3,5
7,0
11,5
15,5
19,5

For en ny institution eller virksomhed kan der i første omgang opkræves tilslutningsbidrag
på grundlag af et anslået årsforbrug.
Efter 2-5 års forløb kan tilslutningsbidraget derefter endeligt fastsættes på grundlag af det
konstaterede forbrug.
Hvis vandforsyningen af en institution eller virksomhed er indrettet på i katastrofetilfælde
at kunne forsyne virksomheden med vand, der langt overskrider det normale, årlige forbrug
(sprinklere), kan der beregnes en ekstra betaling for dette.

Regulering af forbrug ved målerfejl:
1 Anmodning om afprøvning af måler
Formodes måleren at vise forkert, kan såvel forbrugeren som Vandværket forlange den
afprøvet og undersøgt.
2

Afholdelse af prøveudgift

Måleren regnes at vise rigtigt, når fejlvisningen er mindre end eller lig med 4% og
prøveudgiften afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen og betales efter regning.
Revideret den 8-1- 2018

