Takstblad
for
Dronningborg Vandværk f.m.b.a.
Gældende pr. 1. januar 2016
*1) Normal husstandsmåler

Forbrugsbidrag

Pris pr. m3 a)
Fast bidrag pr.
forsyningsstikledning
Fast bidrag pr. tilsluttet
spildevandsstikledning/år b)
Afgift pr måler*1):
1,5 & 2,5 m³
Afgift pr måler: 4,0 &
6,0 m³
Afgift pr måler:
10,0
m³/år
Afgift pr måler:
25,0
m³/år

Afregningspris
Vandværket

Vandafgift
til staten

7,26 kr.

6,25 kr.

Spildevandsafgift til
Randers
Spildevand
27,00 kr.

I alt eksl.
Moms

I alt
inkl. Moms

40,51 kr.

50,64 kr.

400,00 kr.

500,00 kr.
574,00 kr.

717,50 kr.

100,00 kr.

125,00 kr.

200,00 kr.

250,00 kr.

300,00 kr.

375,00 kr.

400,00 kr.

500,00 kr.

I vandafgift til staten er indregnet 39 øre./m3 eksl. moms. Gebyret dækker udgifter til kortlægning af
grundvandsressourcer til drikkevandsformål og til opfølgende indsatsplanlægning for benyttelse og
beskyttelse af grundvandet.
a) erhvervsvirksomheder kan få nedsat taksten for spildevand efter tilmelding til ordningen således: Forbrug
fra 501 til 20.000 m3/år kr. 23,76 excl. moms og forbrug over 20.001 m3/år kr. 17,28 excl. moms.
b) den faste afgift til Randers Spildevand afregnes pr. spildevandsstikledning.
Forbrugsbidraget opkræves to gange årligt, den 1. januar og 1. juli.

Tilslutningsbidrag
Parcel- eller rækkehus
Etagebebyggelse inkl. 1. lejlighed
Tillæg pr. lejlighed ud over den første
Erhvervsejendomme, lagerbygninger,
idrætsanlæg, haller, skoler,
børnehaver m.v. med et forbrug indtil
5000m3/år

Enheder
1,0
1,0
0,45
1,5

Tilslutningsbidrag
excl. moms
20.677,00 kr.
20.677,00 kr.

Tilslutningsbidrag
inkl. moms
25.846,25 kr.
25.846,25 kr.

9.305,00 kr.

11.631,25 kr.

31.016,00 kr.

38.770,00 kr.

Tilslutningsbidragene reguleres hver den 1. januar med Danske Vandværkers Forenings indeks pr. 1.
oktober. De anførte tilslutningsbidrag er gældende ved indeks 99,62 pr. 1. oktober 2015. Ved specielle
byggerier eller forbrugssteder med særligt stort vandforbrug henvises til vandværkets regulativ.

Gebyrer og andre ydelser
Ved lukning og genåbning betales pr. arbejdsgang
Udfærdigelse af flytteopgørelse
Ved for sen betaling betales pr rykkerskrivelse(ej moms)
Udskrivningsgebyr ved kopi af seneste årsopgørelse
Ved manglende eller for sent indberetning af
måleraflæsning på selvaflæsningskort (ej momsbelagt)
Udskiftning af frostsprængt/beskadiget måler
Pris for måler ikke medregnet
Afprøvning af måler hvis resultatet afviger mindre end
+/- 4 %. (MDIR 32.36-01: Måleteknisk Direktiv. Koldtvandsmålere, udført

Gebyr
excl. moms
600,00 kr.
150,00 kr.
120,00 kr.

Gebyr
inkl. moms
750,00 kr.
187,50 kr.
-,-- kr.

50,00 kr.

62,50 kr.

150,00 kr.

-,-- kr.

600,00 kr.

750,00 kr.

1400,00 kr.

1750,00 kr.

på én af Sikkerhedsstyrelsens bemyndigede laboratorier).

Takstbladet er godkendt af Randers Kommune den 30. marts 2016
Nels Markussen/sign.
Jan Hansen/sign.
afdelingschef
produktionsteknolog
______________________/____________________

