Takstblad 1/9 2016 til 31/8 2017 - (Alle beløb er ekskl. moms og afgifter)

Tilslutnings- og sløjfningsudgifter:
Andelsindskud
1.000,00 kr.
Tilslutningsindskud
10.400,00 kr.
Etabl.af målerbrønd i forbindelse med ny stikledning inkl. aftapningshane
4.400,00 kr.
Sløjfning af tilslutning
Efter regning.
Anlægsbidrag i tilfælde af omlægning af ledninger og/eller nyetablering over særlig store afstande samt
underskydning fastsættes af bestyrelsen.
Tilslutningsindskud gælder alle nytilslutninger, også ved udstykning af nye grunde fra en allerede
tilsluttet grund.
Løbende udgifter:
Fast tilslutningsbidrag (andelshavere)
730,00 kr.
Vandbidrag pr. m3 (ekskl. afgifter)
6,25 kr.
Grøn afgift pr. m3 p.t.
5,86 kr.
Drikkevandbeskyttelse pr. m3 p.t.
0,39 kr.
Samlet pris p.t. (inkl. afgift, ekskl. moms)
12,50 kr.
Samlet pris p.t. (inkl. afgift, inkl. moms)
15,63 kr.
Det faste tilslutningsbidrag betales af alle andelshavere inkl. tomme grunde og grunde uden
aftapningsmulighed.
Strafafgifter (momsfrie, dog ikke luknings- og genåbningsgebyret):
Restancegebyr ved betaling efter den fastsatte tidsfrist, pr. rykker
100,00 kr.
Påmindelse ved manglende betaling ved betalingsaftale, pr. påmindelse
100,00 kr.
Lukningsgebyr ved manglende betaling, ekskl. moms
1.000,00 kr.
Genåbningsgebyr, ekskl. moms
1.000,00 kr.
Brydning af målerplombe medfører, at bestyrelsen fastsætter vandforbrug samt
1.000,00 kr.
Manglende adgang til målerbrønden, herunder manglende rydning
500,00 kr.
Såfremt gæld til vandværket bliver tinglyst, vil tinglysningsafgiften blive pålagt andelshaveren.
Ejer - og lejerskiftegebyr:
Skal vandværket foretage afregningen i forbindelse med ejer- eller lejerskifte
250,00 kr.
beregnes et gebyr. Gebyret beregnes for både sælger og køber eller for til- og
fraflytter.
Betales forfaldne afgifter/gebyrer ikke efter påkrav, afbrydes vandforsyningen i henhold til Regulativet
for vandværkerne i Odsherred Kommune.

Ydelser til andre værker
Administration:
Yderby Lyng Vandværk
1.257,52 kr.
Lumsaas Vandværk
1.257,52 kr.
Tilskud til lønudgifter:
Yderby Lyng Vandværk
22.635,00 kr.
Lumsaas Vandværk
7.545,00 kr.
Vedligeholdelse, reparation og henlæggelser i forbindelse med EVA-ejede anlæg:
Yderby Lyng Vandværk
50.300,00 kr.
Lumsaas Vandværk
7.545,00 kr.
Aftalerne, som ligger til grund for ydelserne til andre værker, vil blive fremsendt efter anmodning til kontoret.
Alle ydelser reguleres ud fra nettoforbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik 1.januar 2015 = 129,6.

