Almindelige bestemmelser

TILSLUTNINGSBIDRAG - RØRSTØRRELSE 32/40 MM:
Indenfor kloakområdet pr. boligenhed:
Bidrag til hovedanlæg
Bidrag til forsyningsledning
Bidrag til stikledning
Større stikledning – priser oplyses af vandværket

Tilslutningsbidraget betales, inden tilslutningen udføres.
Løbende vandafgift betales, når tilslutningen er udført.

8.000,00
4.250,00
6.455,29

Udenfor kloakområdet pr. boligenhed:
Bidrag til hovedanlæg
kr. 8.000,00
Bidrag til forsyningsledning
kr. 4.250,00
Bidrag til stikledning incl. 20m ledning
kr. 6.455,29
Bidrag til forsyningsledning ud over 20m, pr. meter
kr.
185,00
Tilbuddet tilsendes Sorø Kommune.
NB: Ved større og mere vandkrævende tilslutninger, udarbejdes specialpris.

Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

Alle takster er eksklusive moms og øvrige statsafgifter.

Se fordelingsnøgle anbefalet af FVD på bagsiden.

Ved for sen betaling tillægges gebyr.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til
at lukke for vandforsyningen.
Vandafgift reguleres årligt efter budget.
Takstbladet vil blive reguleret efter vandværksforeningens prisindeks, når
vandværkets bestyrelse finder det nødvendigt. Indeks 1/10-2020: 99,89.
Anlægsbidrag består af:

Boligforeninger m.v. :

Efter tilbud

I forbindelse med ændret benyttelse, herunder udstykning af en allerede
vandforsynet ejendom, påhviler det ejeren (udstykkeren) at indhente
oplysninger hos vandværket vedrørende etablering af ny(e) stikledning(er)
samt påligning af tilslutningsbidrag.

GEBYRER:

Bidrag til hovedanlæg
Bidrag til forsyningsledning
Bidrag til stikledning

DRIFTSBIDRAG:

Består af en afgift pr. m3 og en fast afgift
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Afgift pr. m3
Statsafgift for ledningsført vand pr. m3.

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

200,00
3,50
6,18

For ”rykning” af for sen betaling, imp.
pr. gang
Lukkebrev, ikke momspligtig
pr. gang
Lukningsgebyr, ikke momspligtig **)
pr. gang
Genåbning, momspligtig
pr. gang
Ikke rettidige indsendte måleraflæsningskort

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100,00
100,00
750,00
250,00
250,00

Oplysning om vandforbrug
Ved ejer/brugerskifte, flytteafregning.

kr.
kr.

150,00
150,00

OVERTRÆDELSE AF VANDVÆRKETS LOVE OG REGLER:
Utætte installationer eller vandforsyning til ikke
andelshavere i.h.t. vandværkets love § 11
*imp = ikke momspligtig

**)plus evt. omkostninger.

kr.

1.000,00

FORDELINGSNØGLE:
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed
Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere
(landbrug, institutioner og erhvervsforbrug)
Med årsforbrug 0500m3
Med årsforbrug 0- 1.000m3
Med årsforbrug 0- 2.500m3
Med årsforbrug 0- 5.000m3
Med årsforbrug 0- 7.500m3
Med årsforbrug 0- 10.000m3

1
1
2
3
5
7
8

Takstblad
for

Ruds-Vedby Vandværk
A.m.b.a.

Ruds-Vedby

STIKLEDNING:
En stikledning er defineret som rørledning max. Ø 32 mm indtil
20m fra forsyningsledning, sluttende i målerbrønd ved skel.
I tilfælde, hvor der er behov for større stikledning ( flere
lejligheder eller erhverv), kan stikledning, efter aftale, udføres
efter regning.
JORDLEDNING:
Jordledning er rørledning mellem målerbrønd og forbrugssted,
Og den udføres altid ved ejers foranstaltning og for ejers regning.
Således godkendt på Vandværkets bestyrelsesmøde den 24.10.2007.
Formand: Henning Nielsen
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