Bellinge Vest Vandværk
_____________________________________________________________________________________

Takstblad 2015
Driftsbidrag:

Ekskl. moms/kr.

Inkl. moms/kr.

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

325,00

406,25

Målerafgift pr. måler

100,00

125,00

Vandafgift pr. m3

6,25

7,81

Statsafgift (Vandskat + drikkevandsbidrag) pr. m3

6,53

8,16

til fordelingsnøgle

3.686,89

4.608,61

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/bolig

6.286,14

7.857,68

13.830,03

17.287,54

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag):
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed i henhold

Stikledningsbidrag pr. stk. (max. 40 mm) max 10 m.
Stikledningsbidrag pr. stk. (max 40mm) over 10 m

efter regning

Stikledningsbidrag > 40 mm

efter regning

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks fra Danmarks Statistik pr. 1.
oktober” Indeks pr. 1. oktober 2014: 107,19
Byggevand/midlertidige forsyninger

efter regning

Fordelingsnøgle for hovedanlægsbidrag:

Antal forbrugsenheder

Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed)
Øvrige forbrugere efter årligt forbrug:

1
0-500 m3

1

501-2000 m3

2

2001-5000 m3

3

5001-10000 m3

4

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning, kan der kræves et eller flere
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
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Gebyrer:
Genåbningsgebyr efter lukning: (kr. 1.000,00 + moms kr. 250,00) i alt

kr.
1.250,00

For kontrol af målere efter anmodning, og hvor måleren viser korrekt,
betales et gebyr på kr. 1.000,00 + moms kr. 250,00, i alt

1.250,00

Gebyr for udskrift af regningskopi, kr. 35 + moms

43,75

Gebyr ved rykker for selvaflæsningskort, kr. 60,00 + moms

75,00

Gebyr ved aflæsningsbesøg, kr. 270,00 + moms

337,50

Gebyr i tilfælde, hvor vandforsyningen har aftalt besøg med forbrugeren om aflæsning,
målerskift, tilsyn og kører forgæves, kr. 270,00 + moms

337,50

Gebyr for brydning af plomb, kr.400,00 + moms

500,00

Gebyr for påvisning af stophane/målerbrønd, kr. 400,00 + moms

500,00

Gebyr for rykker 1/Betalingspåmindelse

100,00 *

Gebyr for rykker 2/Inkassoskrivelse

100,00 *

Gebyr for rykker 3/Lukkevarsel

100,00 *

*momsfri

Takstbladet for 2015 er godkendt af Odense Kommune den 2. december 2014.
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