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TAKSTER FOR 2017
Vandbidrag: Bidrag til drift af værket udgør eksklusiv grønne afgifter pr. år:
Private husstande og institutioner:

Fast bidrag pr. bolig
Pr. m3

200,00 kr. + moms
7,27 kr. + moms

Anlægsbidrag betales, når der anlægges forsyning til nye boliger mm. Anlægsbidraget skal være betalt inden
tilslutning foretages. For hver enhed indbetales indskud med kr. 10.680 + moms kr. 2.670 i alt kr. 13.350,00.
Bidrag til forsyningsledning – Ved behov for ændringer af forsyningsnet, betales disse ændringer af
interessent efter regning for udført arbejde.
Bidrag til stikledning – Udgifter forbundet til etablering af stikledning fra bebyggelse til vandværket
hovedledning, betales af interessent og er interessentselskabet uvedkommende.
OPKRÆVNINGER/INDBETALINGER
Den samlede betaling (vandbidrag + offentlige afgifter) forfalder således i 2017:
Den 8. marts (slutafregning)
Den 8. september (a conto)
SAMMENSÆTNING AF OPKRÆVNING FOR VAND
Den samlede opkrævning til Gl. Himmelev Vandværk kan pr. m3 i kr. opgøres således:
Vandværk pr. m3
Told & Skat, afgift
Told & Skat, moms

7,27 kr.
6,25 kr.
3,38 kr.

Opkrævning fra vandværk

16,90 kr.

FORHOLD OMKRING FLYTNING
I forbindelse med flytning skal man være opmærksom på, at slutafregning af vandforbruget skal foretages
via refusionsopgørelsen. Til brug for dette skal den advokat eller ejendomsmægler, som typisk forestår
udarbejdelse af refusionsopgørelsen have den senest foretagne måleraflæsning, den senest betalte opkrævning
fra vandværket samt det senest udsendte takstblad. Endvidere skal eventuelle aftaler om PBS-betaling
(betalingsservice) opsiges. Dette gøres ved kontakt til sit pengeinstitut.
VEDR. VANDMÅLERNE
Målerne skal være frit tilgængelige og må ikke dækkes til eller gemmes bag skabe eller lignende. Det kan
forhindre den elektroniske aflæsning.

VEDR. FORNYELSER OG NYE ANLÆG
Interessenterne afholder selv udgifterne til vedligeholdelse og fornyelse af stikledning fra stophanen. Ved nye
anlæg og fornyelser skal nedsættes stophane i fortovet så nær vandværkets hovedledning som muligt.
Stophanen skal altid være synlig og let tilgængelig. Udgifterne ved nye anlæg er interessentskabet
uvedkommende.

LANGTIDS- OG INVESTERINGSBUDGET
Ny investering/udskiftning af eksisterende anlæg (Beløb i tusinde kr. excl. Moms)
2017

2018

2019

2020

100

100

250

250

2021

Aktivitet
Ny boring

500

Iltningstårn

75

Coatning af vandtank
Alarm / Sikring eksisterende råvandsstation

50
100

50

Alarm / Sikring ny råvandsstation

50

Alarm / Sikring vandværk

100

Undersøg / udskift råvandsledninger
Efter ledningsbrud - Udskiftning af undergrund

250

250

Vandværk: Nyt tagpap

100

Vandværk: Rep. / vedligeholdelse af mur
Højvandslukke spildevandsstik

250

100

100

100

Nye vandmålere

250

250

250

250

Kontraventiler ifm. nye vandmålere

10

10

10

10

810

710

710

610

I alt

975

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vandværket opkræver 100 kr. inkl. moms for at sende oplysninger, vi i forvejen har udsendt. Her
tænker vi primært på årsopgørelserne og opkrævningerne, som er at finde på bankens
betalingsoversigt.

