Takstblad for Sindal Vandværk A.m.b.a.
Gældende fra

01. 01. 2019

Til

31.12.2019

Adresse

Danmarksgade 130

tlf..

98 93 41 71

Postnr By

9870 Sindal

E- mail:

Kontakt@sindal-vand.dk

Driftsbidrag

Side 1 af 2

Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig

pr. måler

kr.

Fast årlig driftsbidrag for lejlighed uden måler

pr. lejlighed

kr.

Målerleje

Pr. måler

kr.

Kubikmeterafgift de første 1500 kbm.

Pr. kbm.

Kubikmeterafgift over 1500 kbm.

pr. kbm.

kr.

Servicevand fra etableret tappested ( brandbiler-gadefejebiler)

pr. kbm.

kr.

Statsafgift for Ledningsført vand

pr. kbm.

kr.

Drikkevandsbidrag / Grundvandsbeskyttelse

pr. kbm.

kr.

Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter

670,00
335,00
100,00
4.65
3,85
7,05
6,18
0,19

Betales ved ejendommens tilslutning eller udbygning.
(Indenfor byskiltet)

Anlægsbidrag i byområde

Enfamiliehuse, sommerhuse, forretninger, o. l.
Hovedanlægsbidrag

kr.

Forsyningsledningsbidrag

kr.

Stikledningsbidrag

pr. ejendom

kr.

Anlægsbidrag i alt

kr.

Ejendomme med flere lejligheder.

Første enhed

kr.

Efterfølgende enhed på samme stikledning

Pr. nyindrettet enhed

kr.

Indretning af lejligheder i bestående bygning

Pr. enhed

kr.

6.421,00
2.404,00
7.183,00
16.008,00
16.008,00
8.825,00
8.825,00

Anlægsbidrag i Landområde
For huse og landbrug
Hovedanlægsbidrag

kr.

6.421,00

Forsyningsledningsbidrag

kr.

12.774,00

kr.
kr.

7.183,00
26.378,00

Ø 32 & 40 mm. stikledning kr.

6.340,00

Stikledningsbidrag

pr. ejendom

Anlægsbidrag i alt
Øvrige forhold

Tillægspris til stikledninger ved udførsel senere end ved forsyningslednings
etablering

I landområder skal der monteres målerbrønd, pris udregnes efter forholdene
For Industri, institutioner og lign., hvor der skal installeres sprinkleranlæg,
fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen
Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation,
fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen
Anlægsbidraget gælder til og med 40 mm. stikledning. Ved større stikledning
fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen
Ved tilslutning i frostperioder udføres arbejdet efter regning, dog min. de ovennævnte satser

Gebyrer
Første rykker

grundet for sen betaling

Pkt. 6.1

kr.

Anden rykker

med lukkevarsel

Pkt. 6.2

kr.

Manglende indberetning af måleraflæsning 31/12

Pkt. 6.3

kr.

Lukning

pkt. 6.4

kr.

plus tillæg for faktiske udgifter

Flytteopgørelse

v/ ejerskifte / lejeskifte

kr.

Måleraflæsning

v/ejerskifte/lejeskifte

Målerudskiftning

P.g.a. frost uden for normal arb. Tid + tillæg

samt bestilt aflæsning

kr.
kr.

100,00
100,00
200,00
500,00
100,00
200,00
750,00

Takstblad for Sindal Vandværk A.m.b.a.
Side 2 af 2
Målerafprøvning

på DANAK godkendt laboratorium

kr.

Er fejlvisningen mindre end 4% betales afprøvningen af forbrugeren
Er fejlvisningen større end 4% betales afprøvningen af vandværket
Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling
med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn i det tidsrum, hvor fejlen skønnes
at have foreligget.

Generelt
Alle priser tillægges 25% moms undtagen punkterne 6.1 - 6.2 - 6.3 og 6.4.

Ses under gebyrer

Betalingsbetingelser 14 dage
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år efter "Indeks for ledningsarbejder".
Ved tilslutning føres stikledning 1m. Ind på grunden
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. I forbindelse med byggemodningen betales i
stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og
stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- og tilbygning kan der opkræves et eller flere
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle.
Kontakt vandværket ved 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 lov.
Gamle brønde og boringer skal efter tilslutning sløjfes af en godkendt brøndborer for ejers regning.
I øvrigt henvises til gældende Regulativ for Sindal Vandværk A.m.b.a.
Der opkræves a`conto incl opgørelse forrige periode først i marts md.
Godkendt på bestyrelsesmøde

d.30. 01. 2019

Nicolai Severinsen

Ib Riisager

Peter Houen Sørensen

&

a`conto først i sept. md.

Søren Stensbak Larsen

Leo Sørensen

Anlægs & driftsbidrag godkendt af Hjørring Kommune d.

725,00

