Dato
23-12-2020
Sagsnr: 773-2007-72950

Sdr. Dråby Vandværk A.M.B.A
Dråbystræde 4
7900 Nykøbing M

Godkendelse af takstblad 2021 for Sdr. Dråby Vandværk
Morsø kommune kan godkende det modtagne takstblad for 2021.
Kommunen gør opmærksom på, at drikkevandsafgiften (tidligere på
0,19 kr) er afskaffet for 2021, men der forventes vedtaget en lov,
som genindfører den fra februar 2021.
De på takstbladet opførte gebyrstørrelser skal ikke godkendes af
kommunen, men eventuel vejledning herom kan indhentes hos vandværksorganisationerne.
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

5.000 m³/år

-

Kr.

Kr.
-

5.000,00

17.000,00

22.000,00

16.500,00

6.250,00

21.250,00

27.500,00

20.625,00

13.750,00

7.000,00

5.600,00
11.000,00

Inkl.
moms
7.000,00

0,24

7,73

5,00

Inkl.
moms
1468,75

Ekskl.
moms
5.600,00

0,19

6,18

4,00

Ekskl.
moms
1.175,00

Manglende betaling ved forfald medfører fremsendelse af 1. rykker med 10 dages
betalingsfrist. Herefter udsendes lukkevarsel med 5 dages betalingsfrist. Bliver
tilgodehavende stadig ikke betalt, vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandet.

Procedure ved manglende betaling:

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få
refusion af afgift for ledningsført vand (Statsafgift og vandskat) samt vandafgift til
vandværket jfr. gældende lovgivning.

Forbrug over 10.000 m³/år fastsættes ved forhandling og skal godkendes af kommunen.

Byggemodningsforetagenet betaler de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning,
en omkostning der skal godkendes af kommunen, medens de faktiske udgifter til
hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Anlægsbidrag (Tilslutning af ny forbruger)

Stikledningsbidrag pr. stk.

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/matr.nr.

10.000 m³/år

2.001

5.001

2.000 m³/år

501

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus,
lejlighed, andelsbolig
Øvrige forbrugere: 0 500 m³/år

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Drikkevandsbidrag pr. m³

Statsafgift af ledningsført vand pr. m³ (Vandskat)

Vandafgift pr. m³

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

Driftsbidrag

-

Kr.
-

4.375,00

3.125,00

2.500,00
3.500,00

312,50

312,50

Momsfrit

Inkl.
moms
Momsfrit

250,00

250,00

250,00

Ekskl.
moms
100,00

Godkendt af Morsø Kommune
19. november 2019

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk eller Lov nr. 524 om alternativ tvistløsning i
forbrugerklager.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden
en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig
løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.
Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det
omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og
Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klagevejledning:

Genåbningsgebyr

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler
ved hushandel
Lukkegebyr

Flyttegebyr

Lukkevarsel

Rykkergebyr

Andre gebyrer

Sønder Dråby Vandværk A.m.b.A
Dråbystræde 49
Sdr. Dråby
7900 Nykøbing Mors
SE-NR.: 35 42 45 71
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