Takstblad for Bjerringbro Fællesvandværk a.m.b.a.

År 2017.

Årlige driftsbidrag: Pris pr. enhed 100,- kr. – Vandpris 2,60 kr. pr m3. - excl. Moms
Fordelingsnøgle.
Enfamiliehuse
4 enheder
Lejligheder
3 enheder
Klublejligheder (max. 50 kvm.)
2 enheder
Boliger el. lejligheder m/ eget vandur
4 enheder
Landejendom uden dyrehold
6 enheder
Mindre erhverv
7 enheder
Landejendom op til 500 m3
7 enheder
Landejendom over 500 m3
10 enheder
Landejendomme over 5000 m3
20 enheder.
Større erhverv - enheder beregnes udfra grundstørrelse-bygningsstørrelse og efter vandforbrug.
Institutioner o.l.- efter bestyrelsesbeslutning – min. 7 enheder.
Ikke interessenter
2 enheder ekstra
Sprinkleranlæg:(direkte i systemet)
0,60 kr. pr. m2 af anlæggets lokaler.
Vandmålere:
Lovpligtig kontrol af vandmålere 60,- kr. pr. år. + moms
Boligforeninger m.m. med skift til vandværkets målere ekstra pr. måler pr. år. 100, kr. + moms
Statsafgift:
Kr. 6,25 excl. moms pr. cbm.

Anlægsbidrag : Tilslutning og omb.+nybygn. – Enhedstakst pr. enhed 3680,- kr. – excl. Moms.
(anlægsbidrag er halvdelen til hovedanlæg og halvdelen til forsyningsledninger).
+ bidrag til stikledning op til 40 mm.
8400,- kr. – excl. Moms.
Ved erhverv – industri – institutioner o.l. kræves TBS ventiler monteret efter vandur.
Fordelingsnøgle.
Beboelse (1.lejl.) m.grundareal op til 1000 m2
4 enheder
Boligforeninger ( kun 1 stophane)
4 enheder af første hus og 3 enheder af følgende
Lejligheder
4 enheder af første lejl. og 3 enheder af følgende
Klublejligheder (max. 50 kvm.)
4 enheder af første lejl. og 2 enheder af følgende
Mindre erhverv –12,- kr. pr. m2 grundareal
7 enheder (minimum)
Større erhverv – større bygninger – vandkrævende industri – institutioner o.l. efter tilbud.
Tilbygninger – ombygninger - der pålægges ekstra bidrag efter bestyrelsesbeslutning.
Det åbne land – pris fastsat af bestyrelsen – dog max. 80.000,- kr.
Stikledning, stophane og vandur etableres af vandværket.
Stikledning er vandledning i off. vejareal fra anboringsbøjle til og med stophane.

Betaling og gebyrer.
Anlægsbidrag:
Driftsbidrag:
Rentetillæg:
Lukning:

Betales inden tilslutning eller ændret bebyggelse finder sted.
Betales halvårsvis i pengeinstitut eller over PBS.
Betales ikke rettidigt, beregnes rentetillæg som nationalbankens disconto + 2 %
Betales ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.
Oplukning sker først når bidrag,renter og gebyr + andre omkostninger er betalt.
Ved lukning af vand, hvor der ikke betales driftsbidrag, opkræves nyt tilslutningsbidrag

Gebyrer:

Rykkergebyrer
100,- kr. momsfrit
Aflæsningsgebyr
250,- kr. excl. moms
Flytteopgørelser
200,- kr. excl. moms
Lukning + oplukning
500,- kr. excl. moms + evt. andre omkostninger
Ved opkrævning af vandafgift ved lejer hæfter ejendommens ejer altid for vandafgiften.

Hæftelser.

Henvendelse til vandværket
Driftleder Flemming Tind, Gudenåvej 12, 8850 Bjerringbro. Tlf. 20121249
Regnskabsfører Jette Pedersen, Brogade 19, 8850 Bjerringbro. Tlf. 86688481.
Bestyrelsesformand: Alex Holmris Hansen, Gudenåvej 8, 8850 Bjerringbro. Tlf. 21663704.
Godkendt af Viborg Kommune den 23.02.2017

