
Soderup Vandværk

v/ kasserer Dannie Rise

Rosenvænget 2, Soderup

4340 Tølløse

www.soderupvand.dk

Driftbidrag excl. moms incl. moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 700,00 875,00

Vandafgift pr. m3 <400 m3 kr. 5,50 6,88

Vandafgift pr. m3 >400 m3 kr. 3,50 4,38

Statsafgift af ledningsført vand incl. drikkevandsbidrag pr. m3 kr. 6,13 7,66

Anlægsbidrag består af: Bidrag til hovedanlæg

Bidrag til forsyningsledninger

Bidrag til stikledninger

Bidrag til hovedanlæg excl. moms incl. moms

Pr. boligenhed med årsforbrug indtil 1000 m3 kr. 8.477,00 10.596,25

med årsforbrug mellem 1001-2000 m3 kr. 16.954,00 21.192,50

med årsforbrug mellem 2001-3000 m3 kr. 25.431,00 31.788,75

med årsforbrug mellem 3001-4000 m3 kr. 33.908,00 42.385,00

med årsforbrug mellem 4001-5000 m3 kr. 42.385,00 52.981,25

Med årsforbrug over 5000 m3 oplyses ved henvendelse til vandværket

Bidrag til forsyningsledningen excl. moms incl. moms

i landområder pr. ejendom (matr.nr.) kr. 26.554,00 33.192,50

i byområder pr. ejendom (matr.nr.) kr. 6.943,00 8.678,75

Bidrag til stikledninger

i landområder pr. stk. kr. 18.335,00 22.918,75

i byområder pr. stk. kr. 5.788,00 7.235,00

Som udgangspunkt er land- og byområde defineret af byskiltene, men beror i særlige tilfælde på

en konkret vurdering fra bestyrelsen.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere

hovedanlægsbidrag svarende til ændringer i.h.t. regulativ og fordelingsnøgle

Ledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år 1. oktober efter det af Danske Vandværkers

Forening offentliggjorte indekstal pr. 1. oktober året før.

Gebyrer excl. moms incl. moms

Rykkergebyr kr. 100,00 momsfrit

Lukkevarselgebyr kr. 100,00 momsfrit

Flyttegebyr kr. 150,00 187,50

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. 100,00 momsfrit

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. 500,00 momsfrit

Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning kr. 1.000,00 1.250,00

Flyttegebyret opkræves kun i det tilfælde, hvor der ikke er tale om ejerskifte, men hvor en lejer

fraflytter en ejendom/bolig som ejes af en andelshaver i Soderup Vandværk, og hvor andelshaveren

ønsker, at vandværket laver flytteopgørelsen.
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Generelt

Målerne skal aflæses pr. 31. december ved selvaflæsningskort og reguleringen sker samtidig

med a'conto betalingen d. 10. marts.

Selvaflæsningskort skal indsendes eller indberettes elektronisk til vandværket inden d. 8. januar.

Gebyr for ikke rettidig indberetning af vandforbrug er kr. 100,00

Indbetaling af a'conto vandafgifter forfalder til betaling henholdsvis d. 10. marts og 10. september.

Ved betaling efter denne frist beregnes et gebyr på kr. 100,00

Såfremt vandafgiften ikke er indgået til vandværket inden 4 uger efter forfaldsdato, vil der blive ud-

sendt en lukkevarsel med effekturering senest 2 uger efter. 

Ved udsendelse af lukkevarslet beregnes et gebyr på kr. 100,00

Genoplukning kan alene finde sted, når andelshaveren eller forbrugeren har betalt sin gæld incl. gen-

oplukningsgebyret og omkostninger forbundet hermed.

Tidligere takstblad annulleres herved

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Holbæk Kommune d. 17. december 2012

Signeret Christina Green, Holbæk Kommune


