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Hvidbjerg Vandforsyning A.m.b.a.
Jørgen Søndergaard
Næssundvej 321
7970 Redsted M

Betinget godkendelse af takstblad 2020 for Ø. Hvidbjerg
Vandværk
Morsø kommune kan godkende det modtagne takstblad for Hvidbjerg
Vandværk for 2020 med forbehold om, at nedenstående formulering
ændres:

Morsø Kommune har tidligere godkendt takstblade med formuleringer
som denne, men det gør vi ikke mere.
Grunden til det er, at et gebyr er et fastsat beløb, som skal være
synligt og forudsigeligt. De på takstbladet opførte gebyrstørrelser
skal ikke godkendes af kommunen, men hvis der i forbindelse med
lukning eller genoplukning opkræves andet end det beløb, der står i
takstbladet, skal det godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.
Og det skal stå i takstbladet.
Det er dog bedre at lave en gennemsnitsberegning på, hvad en lukkesag koster og dermed fastsætte gebyret ud fra det.
Ellers kan det medføre, at en forbruger, som har fået lukket for vandet, skal vente med at få åbnet for vandet igen, indtil kommunens
godkendelsen er sket.
Eventuelt kan man fastsætte forskellige gebyrer ud fra hvilken lukkemetode vandværket anvender i den konkrete situation. Disse takster fastsættes ud fra beregninger på de gennemsnitlige, faktiske
omkostninger ved de forskellige metoder.
I øvrigt gør vi opmærksom på, at rykkergebyr højest må være på
100 kr pr. rykker ifølge renteloven.
Og at lukkegebyr er momsfrit, men genåbningsgebyr er momspligtigt.
Henvendelse vedr. ovenstående kan ske til undertegnede.
Venlig hilsen
Poul Riisgaard
Miljømedarbejder
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Takstblad 2020
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Vandafgift pr. m3.
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)
Drikkevands bidrag

kr.
kr.
kr.
kr.

Excl. moms
360,00
2,40
6,18
0,19

Incl. moms
420,00
3,00
7,73
0,24

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag:
forbrugere 0 500 m3/år
501 2.000 m3/år
2.001 5.000 m3/år
5.001 10.000 m3/år
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)
Stikledningsbidrag pr. stk.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.

Excl. moms
6.728,37
13.456,74
20.185,11
26.913,48
16.394,57
9.363,21

Incl. moms
8.410,46
16.820,92
25.231,38
33.641,84
20.493,21
11.704,01

Anlægsbidrag reguleres årligt efter indekstal fra Danmarks statistik
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af
grundejer ved tilslutning.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling (beløbet skal godkendes af kommunen)
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag
svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Procedure ved manglende betaling.
Manglende betaling ved forfald medfører fremsendelse af 1. rykker med 10 dages betalingsfrist.
Dernæst udsendes afleveringskvittering brev med frist på yderligere 10 dage.
Derefter vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandet.
Gebyrer
1. rykker
2. rykker
For sen indsendelse af selvaflæsningskort
Flyttegebyr
Gebyr for aflæsning af vandmåler
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger
Lukkegebyr + faktiske omkostninger
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Morsø Kommune af Poul Riisgaard, den

kr.
Kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.
kr.
kr.

Excl. moms
100,00
200,00
125,00
125,00
125,00
250,00
500,00
500,00

Incl. moms
Momsfrit
Momsfrit
Momsfrit
156,25
Momsfrit
312,50
625,00
625,00

