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REDSTED VANDVÆRK
Aksel Nielsen
Malhøj 17
Sindbjerg
7970 Redsted M

Godkendelse af takstblad 2021 for Redsted Vandværk
Morsø kommune kan godkende takstbladet for Redsted Vandværk for
2021.
De på takstbladet opførte gebyrstørrelser skal ikke godkendes af
kommunen; men vi gør opmærksom på:
1) Rykkergebyr må ifølge renteloven ikke være på mere end 100
kr pr. rykker.
2) Lukkegebyr er momsfrit (der er vist en tastefejl).
Henvendelse vedr. ovenstående kan ske til undertegnede.
Venlig hilsen
Poul Riisgaard
Miljømedarbejder
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MORSØ KOMMUNE
Natur og Miljø
Poul Riisgaard
99707203
pr@morsoe.dk
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Takstblad for Redsted Vandværk - 2021
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre
forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Redsted Vandværk
Gammel Møllevej 82 A
7970 Redsted

www.redstedvand.dk
23411653
redstedvandvaerk@redstedvand.dk

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget
Fast årligt bidrag pr. boligenhed
kr.
3
kr.
Pris pr. m
Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) inkl. bidrag til
kr.
grundvandskortlægning.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra
anlægskartotek
Hovedanlægsbidrag:
Pr. forbrugsenhed (boligenhed)
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed (matr.nr.)
Stikledningsbidrag pr. stk (4 m3 måler)

Ekskl. moms Inkl. moms
360,00
450,00
2,25
2,81
6,37
Ekskl. Moms

kr.
kr.
Kr.

7,96
Inkl. moms

5.600,00
20.860,00
9.040,00

6.999,99
26.075,00
11.300,00

Afrundet til hele 100.
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.
Gældende på til max. 4 m3 måler.
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.
Gebyrer
Rykkergebyr (telefonisk)
Rykkergebyr (skriftlig)
Lukke gebyr
Genåbningsgebyr
Forsent aflæsning

kr.
kr.
Kr.
kr.
Kr.
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Ekskl. moms Inkl. moms
50,00
Momsfrit
150,00
Momsfrit
4.000,00
312,50
4.000,00
5.000,00
100,00
125,00

