Bremdal Vandværk
Takstblad
Gældende fra d. 1. januar til d. 31 december 2008
1 Den årlige vandafgift m.m.
Excl. moms
Incl. 25% moms
1,1 Række-, sommer- parcelhus og
lejlighed betales en fast årlig afgift:
Kr. 300,00
Kr. 375,00
1,3 Vand efter måler m3:
Kr.
2,20
Kr.
2,75
1,4 Afgift af ledningsført vand miljøafgift: Kr.
5,00
Kr.
6,25
1,5 Byggevand plus sagsbehandling:
Kr. 480,00
Kr. 600,00
1,6 Gebyr:
80,00
Kr. 100,00
1 rykkerbrev 8 dage efter betalingsfrist: Kr.
2 rykker/lukkerbrev 8 dage senere:
Kr.
80,00
Kr. 100,00
Lukke for vandet:
Kr. 100,00 + omk.
Kr. 125,00 + omk.
Genåbning for vandet:
Kr. 100,00 + omk.
Kr. 125,00 + omk.
Indhentning af aflæsning i forbindelse
med manglende/ikke rettidig indsendelse af selvaflæserkort:
Kr. 100,00
Kr. 125,00
Flytte gebyr:
Kr. 100,00
Kr. 125,00
2 Tilslutningsafgifter ( lednings- og anlægsbidrag.)
2,1 Række-, parcelhuse og lejligheder:
Kr. 9.600,00
Kr.12.000,00
2,2 Institutioner, erhvervsejendomme o.l.: Kr. 9.600,00
Kr.12.000,00
Plus pr. kvadratmeter anvendelig
bruttoetageareal:.
Kr.
5,60
Kr.
7,00
2,3 Ejendomme i det åbne land skal betale
efter aktuelle udgifter:
Kr. dagspriser
Kr. dagspriser
Vandafledningsbidrag pr. m3:
Kr.
12,75
Kr.
15,94
Opkræves af Struer Forsyning, efter
antal forbrugte kubikmeter vand.
Opfordring
Sørg for at jeres egen installationer er i orden – det kan blive en bekostelig affære, hvis der
er vandhaner, der drypper, eller er toiletter, der løber. Det kan i løbet af et år løbe op i
adskillige hundrede kubikmeter og betyde en ekstra udgift for jer på flere tusinde kroner.
Sørg for en gang imellem at lukke for alle haner og se efter, om vandmåleren løber. Gør den
det, så er der noget galt. Vær ligeledes opmærksomme på, om der er brud på jordledningen
fra skel til hus – det kan være en susende lyd i rørene eller vand, der pibler frem i haven
Således vedtaget af bestyrelsen for Bremdal Vandværk den 29. oktober 2007.
Anlægs- og driftsbidrag er uændret i 2008.
Struer Byråd har på møde den 30. januar 2007 godkendt taksterne for anlægs- og
driftsbidrag i henhold til vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

