Takstblad Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 2008/9.
Vandafgift m.v.
1. Fast årlig afgift pr. måler kr. 550,00 + moms. Beløbet opkræves af 2 gange til betaling
henholdsvis 15. marts og 15. september, samtidig med grøn afgift og driftsbidrag.
Afregningsperioden går fra 01/01 til 31/12
2. Driftsbidrag udgør pr. m3 opgjort efter måler = kr. 4,60 + moms = kr. 5,75.
3. Grøn afgift udgør pr. m3 opgjort efter måler kr. 5,00 + moms = kr. 6,25.
4. Vandafgift opkræves 2 gange pr. år med a`conto-betaling 15. september for første halvår
01/01 til 31/06 og årsafregning 15. marts for andet halvår 01/07 til 31/12.
5. Selvaflæsningskort udsendes 27. december. Måleraflæsning skal udføres af forbrugeren
31. december.
Er der ikke modtaget selvaflæsningskort senest 1. januar, kontaktes vandværket.
Selvaflæsningskortet returneres portofrit i udfyldt stand senest d. 10. januar, eller målertallet
indtastes på Vandværkets hjemmeside.
6. Såfremt Vandværket ikke har modtaget udfyldt aflæsningskort, eller indtastning via Vandværkets
hjemmeside, senest 15. januar, vil Vandværket foretage aflæsning af vandmåleren.
Aflæsningsgebyr kr. 150 opkræves samtidig med årsafregningen.
Gebyrer ved for sent indbetalt vandafgift og for genåbning.
7. Afgifterne skal være betalt henholdsvis 15. marts og 15. september.
Er indbetalingskortet ikke modtaget 1. marts for første halvår og 1. september for andet halvår,
kontaktes vandværket.
Henholdsvis 1. april og 1. oktober udsendes 1. rykker til de forbrugere, der er i restance.
Udebliver betalingen for restancen udsendes 2. rykker henholdsvis 15. april og 15. oktober.
Er restancen ikke betalt inden 8. dage efter udsendelse af 2. rykker (lukkevarsel) kan
vandværket uden yderligere varsel afbryde vandforsyningen.
8. Gebyr for 1. rykker kr. 100 + 2 % pr. påbegyndt måned, af det skyldige beløb.
Gebyr for 2. rykker kr. 100 + 2 % pr. påbegyndt måned, af det skyldige beløb.
Gebyrerne opkræves på næstfølgende opkrævning.
9. Lukke og genåbningsgebyr 10 % af det skyldige beløb + påløbne omkostninger, dog
minimum kr. 1500. Genåbning kan først finde sted når skyldig vandafgift og gebyrer er betalt.
Der pålægges 25 % moms på genåbningsgebyr.
Ejerskifte
10. I forbindelse med ejerskifte, henvises parterne til at benytte refusionsopgørelsen til afregning af
vandafgift.
Såfremt refusion ikke er foretaget, hæfter den nye ejer for eventuelle restancer og gebyrer.
Ejerskifte skal meddeles til vandværket.
11. Ved fraflytning af ejendom skal sælger afmelde betalingsservice. Eventuelle mellemværender
mellem sælger og køber på grund af manglende afmelding til betalingsservice er vandværket
uvedkommende.
Bemærk
12. Bestyrelsen henstiller til at andelshaverne selv at holde øje med vandforbruget på måleren.
Ved et konstateret vandspild er der en selvrisiko på 300 m3 før der kan søges refusion for grøn
afgift og afledningsafgift.
Især skal andelshaverne være opmærksomme på ledninger, ført over egen grund.
Vandværkets ansvar stopper 1m inde på grunden, jævnfør vedtægterne § 8.
Det betyder at vandspild, her fra og ind til ejendommen, hæfter ejeren for.
Mvh. Bestyrelsen.

