Dato
19-12-2019
Sagsnr: 773-2007-18333

Sillerslevøre Vandværk
Benny Jensen
Skærbækvej 18
8600 Silkeborg

Godkendelse af takstblad 2019 for Sillerslevøre Vandværk
Morsø Kommune godkender hermed takstblad 2019 for Sillerslevøre
Vandværk i den form, det er modtaget den 09-12-2019.
Godkendelsen sker med begrundelse i, at beløbene kun er minimalt
ændrede i forhold til flere forudgående takstblade.
Godkendelsen er dog 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.
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 2019-12-09
Sillerslevøre Vandværk

a.m.b.a.

CVR nr.: 26468639

v/kasserer Benny Jensen, Skærbækvej 18, 8600 Silkeborg Tlf. 40306055

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/ubebygget grund - ændret 2020
Vandafgift pr. m³
Statsafgift pr. m³ (Grøn afgift)
Drikkevandsbidrag

DKK

DKK

DKK

Excl. Moms
600,00
3,00
6,18
0,19

Moms
150,00
0,75
1,55
0,05

Incl. moms
750,00
3,75
7,73
0,24

5.300,00

1.325,00

6.625,00

5.300,00
10.600,00

1.325,00
2.650,00

6.625,00
13.250,00

8.700,00
6.000,00

2.175,00
1.500,00

10.875,00
7.500,00

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) NOTE 1
Hovedanlægsbidrag:
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
Øvrige forbrugere (m³/år ):
Mindre end 500
501- 1.000
(2 x bidrag)
Forbrug over 1.000m³ fastlægges efter forhandling. NOTE 1
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)
Stikledningsbidrag pr. stk.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) er ikke gældende for nye udstykningsområder, herunder
områder mere end 150 meter uden for etableret ledningsnet. Anlægsbidrag vil blive fastlagt,
når der foreligger et konkret projekt - ansøgning. NOTE 1
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. NOTE 1
NOTE 1: Skal godkendes af Morsø Kommune.
Gebyrer
Rykkergebyr
Flyttegebyr
Gebyr for aflæsning af vandmåler
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning
Lukkegebyr
Godkendt i Bestyrelsen DATO mangler 2019.
Seneste godkendelse af Morsø Kommune den 24-10-2017 Sagsnr.: 773-2007-18333
Udkast til godkendelse hos Morsø Kommune
09-12-2019/bj
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100,00
150,00
250,00
500,00
200,00

37,50
125,00

100,00
187,50
250,00
625,00
200,00

