December 2018.

TAKSTBLAD
for
ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK
SLAGELSE
2019
Tilslutningsbidrag til vandværket beregnes således:
1.

Hovedanlægsbidrag:
1.1

For hver bolig betales

kr.

10.291,-

1.2

For hver sommerhusgrund i en udstykning uanset
om grunden bebygges eller ej betales

kr.

10.291,-

kr.

10.291,-

kr.

12.349,-

kr.

12.349,-

kr.

12.349,-

1.3

Erhvervsvirksomheder i sommerhusområder
Forbrug indtil 1,5 L./ sek.

Bolig i forbindelse med erhvervsvirksomhed, jf. pkt. 1.1
betaler særskilt anlægstilskud.
2.

Forsyningsledningsbidrag:

2.1

For hver bolig betales
2.2

For hver sommerhusgrund i en udstykning uanset
om grunden bebygges eller ej betales

2.3

Erhvervsvirksomheder i sommerhusområder
Forbrug indtil 1,5 L./ sek.
Bolig i forbindelse med erhvervsvirksomhed, jf. pkt. 2.2
betaler særskilt anlægstilskud

3.

Stikledningsbidrag:

Stikledning 32-40-50-63 mm

4.

kr.

9.605,-

Supplerende bestemmelser
4.1

De under pkt. 1 anførte afgifter er baseret på, at forbruget kan aftages
gennem vandmåler af størrelse max. 3/5 m3.

4.2

I tilslutningsbidragene er medregnet stik indlagt på grunden, afsluttet med
målerbrønd med tilhørende installationer og vandmåler efter følgende regler:
4.2.1

Ved alle nye tilslutninger afsluttes med målerbrønd 1 m fra skel
inde på privat grund og montering af måler.

4.2.2

Ved indretning af nye boliger i bestående bygninger betales
tilslutningsafgift pr. bolig som nævnt under pkt. 1.1

4.2.3

Ved indretning af erhvervsvirksomheder eller stalde i bestående
bygninger betales tilslutningsafgifter som nævnt under pkt. 1.31.4.

4.3

Taksterne er baseret på prisniveauet pr. december 2013 og vil blive
reguleret hvert år pr. 1. januar i takt med prisudviklingen og i øvrigt efter
beslutning i vandværkets bestyrelse.

4.4

Taksterne er inkl. merværdiafgift.

December 2018

TAKSTBLAD
for
ANDELSSELSKABET STILLINGE STRANDS VANDVÆRK

SLAGELSE
ÅRLIGE AFGIFTER - 2019.
1.

Beboelser, herunder fritidshuse og erhvervsejendomme samt ubebyggede
fritidshusgrunde.
kr. inkl. moms

1.1

Fast afgift

kr. 500,00

1.2

Afgift efter målt forbrug:

kr.

2.

Gebyrer for ejerskifteafregninger, rykkere, lukkemeddelelser, lukning og genåbning af
vandforsyning pga. restance eller andet.

15,31

kr. inkl. moms
Opkrævninger, der udsendes på papir/i kuvert (ej tilmeldt Nets / e- Boks) kr. 35,00 *
Indgå eller ændre betalingsaftale
kr. 105,00 *
Rykkerskrivelse 1.
kr. 100,00 *
Rykkerskrivelse 2. (lukke/ Inkasso)
kr. 100,00 *
Inkassobesøg
kr. 255,00*
Lukkegebyr
kr. 837,50 *
Genoplukningsgebyr:
Mandag- torsdag kl,7.00-14.00
Fredag
kl.7,00-12.00
kr. 781,25
Udenfor ovenstående tidspunkter
kr. 1806,25
Selvaflæsningskort, rykker
kr. 93,75 *
Selvaflæsningskort, aflæsningsbesøg
kr. 693,75
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (slutopgørelse)
kr. 81,25
Fogedforretning udkørende 1.
Efter regning
Målerundersøgelse på stedet
kr. 981,25
Målerundersøgelse på værksted
kr. 2487,50
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
kr. 250,00
Nedtagning af måler
kr. 925,00
Målergenetablering og målerskifte
kr. 987,50 **
Udskrift af regningskopi
kr. 43,75
Gebyr for skønnet aflæsning
kr. 81,25
Uberettiget forbrug (Ulovlig gentilslutning)
kr. 1375,00

3.

Supplerende bestemmelser

3.1

Taksterne er baseret på prisniveauet pr. december 2013 og vil blive indreguleret
hvert år. pr. 1. januar i takt med prisudviklingen og i øvrigt efter beslutning i
vandværkets bestyrelse.
Fra 1. februar 2014 udsendes/ opkræves alle betalinger af S.K. Service A/S
Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag tillægges morarenter
Svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente + 7%

3.2

*) Beløb markeret med * er i henhold til SKAT’s afgørelse SKM2004. 273TSS af 2.
juli 2004 fritaget for moms.
**) Beløb markeret med ** hvis installation af ny måler skyldes forhold hos kunden
( f.eks. frostsprængt vandmåler) opkræves tillige betaling for de faktiske
Omkostninger til måler.
1.) Hertil de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed. Alle gebyrer efter
Dansk Energis takster, hvortil i øvrigt henvises.
Ved målerundersøgelse, hvor måleren findes defekt, opkræves ikke gebyr.
Særlige bestemmelser for vandforsyning: De ovenfor anførte bestemmelser og
Gebyrer er gældende for driftsbidrag for ejendomme, som er omfattet af § 2. i
Bekendtgørelsen om individuel afregning efter målt forbrug.

3.3

Fra 1/1-1999 er alle forbrugere forsynet med måler.

