Torup - V.Jølby Vandværker A.m.b.A
Palle J. Larsen
Fjordkær 99 A
Vester Jølby
7950 Erslev

Godkendelse af takstblad 2021 for Thorup-V.Jølby 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 de i takstbladet opførte gebyrer; men
vi gør opmærksom på, at genåbningsgebyr ikke er momsfrit. Lukkegebyr (hvis man har sådan et) er derimod momsfrit.
Forskellen hænger sammen med, at lukning ikke er noget, man udfører som en ydelse for kunden. Det er genåbning derimod.
Eventuel vejledning herom kan indhentes hos vandværksorganisationerne.
Henvendelse vedr. ovenstående kan ske til undertegnede.
Venlig hilsen
Poul Riisgaard
Miljømedarbejder
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Torup

V. Jølby Vandværker A.m.b.a.
Priser fra 1. januar 2021
Priserne er excl. moms.

Takstblad

Forbrugerafgifter (driftsbidrag.)

Måler type _Fast gebyr + målergebyr(2020)_ Pris / m3 (2020)_ Vandskat/m3 (staten) (2020)
2,5 QN

kr. 400,- + 100,- (400,- + 100,-)

kr. 1,80 (1,80)

kr. 6,37 (6,37) *)

3,5 QN

kr. 1.050,- + 100,- (1.050,- + 100,-)

kr. 1,80 (1,80)

kr. 6,37 (6,37) *)

*) de 6,37 kr. er vandafgift 6.18kr (6,18) og grundvandskortlægning 0,19 kr. (0,19).
Staten har dog ikke fastsat disse for 2021 endnu, men de reguleres efter de har fastsat afgifterne.
Særgebyrer
For sen / manglende års- aflæsning
Rykkergebyr
Flyttegebyr (sælgeren).
Målerskifte grundet frostsprængning
Genåbningsgebyr

kr. 100,- (momsfrit)
kr. 100,- (momsfrit)
kr. 250,efter udgifter. (skal godkendes af kommunen)
kr. 400,- (momsfrit) + påløbne omkostninger
(administration, smed m.m.)
(skal godkendes af kommunen)

Takstblad - Tilslutningsafgifter (anlægsbidrag).
Hovedanlæg

Forsyningsledning
Bolig sommerhus, og alm. erhverv m.m.:
QN 2,5 ø32 stikledning kr. 9.500,20.000,Stor forbruger:
QN 3,5 ø50 stikledning kr. 28.500,-

20.000,-

Stikledning (sum 2020)
10.000,-

( kr. 39.500,- )

11.000,-

( kr. 59.500,- )

Såfremt der oprettes en stærk vandforbrugende virksomhed i området, således at særlige forøgelser
af vandledningsnettet bliver nødvendigt, kan vandforsyningen beregne sig særlige bidrag herfor.
Dette skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.
Opsætning af vandmåler kræves ved tilslutning til vandforsyningen. For tilslutningsafgiften
leverer vandforsyningen stikledning 1 meter inde på forbrugerens grund, målerbrønd og
vandmålerur. Øvrige udgifter betales af forbrugeren. Vedligeholdelse af rørforbindelser og
stophane påhviler forbrugeren på forbrugerens egen grund.
Ved ændring af eksisterende vandurs-opsætning / anlæg skal der etableres målerbrønd. Dette
betales af forbrugeren.
Kontakt vandværket ved større 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.

