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SILLERSLEV VANDVÆRK
Arne Balle Kristensen
Staghøjmøllevej 3
7990 Øster Assels

Godkendelse af takstblad 2021 for Sillerslev 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.
Kommunen skal ikke godkende gebyrerne på takstbladet; men vi vil
gøre opmærksom på:
Rykkergebyr må ifølge renteloven maksimalt være på 100 kr
pr. rykker.
Lukkegebyr (men ikke genåbningsgebyr) er momsfrit. Det
hænger sammen med, at lukning ikke er en ydelse, man leverer til kunden, men noget vandværket gør i egen interesse.
Eventuel vejledning herom kan indhentes hos vandværksorganisationerne.
Henvendelse vedr. ovenstående kan ske til undertegnede.
Venlig hilsen
Poul Riisgaard
Miljømedarbejder
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SILLERSLEV VANDVÆRK
v/ Arne Balle Kristensen
Staghøjmøllevej3
7990 Ø. Assels
Takstblad 2021
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Målerafgift årlig pr. vandmåler
Vandafgift pr. m3.
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)
Drikkevandsbidrag

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Excl. moms
400,00

Incl. moms
500,00

2,50
6,18
0,00

3,13
7,73
0,00

Tilslutningsafgift inkl. vandmåler bliver beregnet ved en evt. tilslutning. Inden en ny tilslutning skal afgiften godkendes
af Morsø Kommune.
Udgifter i forbindelse med etablering af vandledning betales af den tilsluttende.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for
ledningsført vand (statsafgift, grønafgift) og drikkevandsbidrag til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Procedure ved manglende betaling.
Manglende betaling ved forfald medfører fremsendelse af 1. rykker med 10 dages betalingsfrist.
Dernæst udsendes anbefalet og alm. brev med frist på yderligere 10 dage.
Derefter vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandet.
Gebyrer
Rykkegebyr 1. gang
Rykkergebyr 2. gang
Lukkeomkostninger
Genåbningsomkostninger

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Morsø kommunalbestyrelse, den

kr.
Kr.
kr.
Kr.

Excl. moms
100
200
500
500

Incl. moms
Momsfrit
Momsfrit
625
625

