Dokkedal By Vandforsyning a.m.b.a
Takstblad, gældende fra 1.januar 2019
Driftsbidrag, faste
VSK bidrag pr. forbruger
Bidrag grundvandsbeskyttelse pr. forbruger
Fast årligt bidrag, pr. forbruger med aftap
Fast årligt bidrag, pr. forbruger uden aftap
Fast årligt bidrag, pr. markhane
Driftsbidrag, i alt med aftap
Driftsbidrag, i alt uden aftap
Driftbidrag, i alt pr. markhane
Variable bidrag
Vandpris pr. m3
Vandskat pr. m3
Bidrag grundvandsbeskyttelse pr. m3
Variable bidrag i alt

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Excl. moms Incl. moms
220,00
275,00
25,00
31,25
575,00
718,75
300,00
375,00
275,00
343,75
820,00
1.025,00
612,00
765,00
520,00
650,00

kr
kr
kr
kr

4,70
6,37
0,25
11,32

5,88
7,96
0,31
14,15

Takster for øvrige ejendomme fastsættes af vandværkets bestyrelse i.h.t. vandforsyningslovens §53.

Driftsbidrag enkeltstående
Rykkergebyr
Flyttergebyr
Gebyr, for oplysninger i forb. Med ejendomshandel
Genåbningsgebyr
Byggevandsoprettelse
Særafgift ved konstateret vandspild

kr
kr
kr
kr
kr
kr

Excl. moms Incl. moms
100,00
Momsfrit
100,00
125,00
250,00
312,50
1.600,00
2.000,00
500,00
625,00
500,00
Momsfrit

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
En familie- By- Flere husstande
Indskud Hovedanlæg
kr 1.000,00
kr 1.000,00
Bidrag Forsyningsledning
kr 8.605,60
kr 7.745,04
Bidrag Stikledning
kr 8.605,60
kr 7.745,04
Anlægsindskud VSK
kr 6.593,18
kr 5.920,42

Landhus
kr 1.000,00
kr 17.211,19
kr 17.211,19
kr 6.578,24

Landbrug
kr 1.000,00
kr 25.816,79
kr 25.816,79
kr 6.578,24

Anlægsbidrag Excl. moms

kr 24.804,37

kr 22.410,49

kr 42.000,63

kr 59.211,82

Anlægsbidrag Incl. Moms

kr 31.005,00

kr 28.013,00

kr 52.500,00

kr 74.014,00

Generelt:
Ved konsteret fejlvisning på måler under 10%, sker der ingen regulering.
Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres efter index for vandledningsarbejder.
Målerverificering og vandanalyser der findes i orden, betales af rekvirenten.
Betalingstermin:
Anlægsbidrag betales ved etablering af vandstik.
Den årlige vandafgift er forfalden til betaling den 10. i forfaldsmåneden. (april og oktober)
Efter 8 dage vil der blive tilsendt en rykker.
8 dage efter tilsendt rykker sendes der er lukkevarsel, hvori der oplyses om lukningstidspunt ved
manglende betaling.
Ved ejerskifte:
Dokkedal By a.m.b.a. laver flytteopgørelse,
i det omfang aflæsning er modtaget inden 30 dage efter fraflytning.
Refusionsopgørelse kan køber og sælger også få udfærdiget gennem deres advokat.
Vi opfordrer vores forbrugere til at tilmelde regningen til Betalingsservice.

