
 Femø Vandværk a.m.b.a.  - 4945 Femø
CVR/SE 31 80 70 18

Takstblad 2019 Takstblad Nr.  32
Gældende for perioden 01-01-2019 til 31-12-2019

Tilslutningsafgift:

For nye andelshavere indenfor "BYOMRÅDE"

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr. 26.500

Stikledningsbidrag pr. stk. kr. 7.000

Samlet hovedanlægsbidrag for ejendom i byområde kr. 33.500 (tillægges moms)

For nye andelshavere i "landområde" restforsyningsområdet der

består af 9 ejendomme - ekskl. evt. nye sommerhusområder:

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr. 26.500

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr. 9 stk)             kr. 33.233

Stikledning, måler og målerbrønd er inkl. i anlægsbidrag         kr. 59.733 (tillægges moms)

Hovedanlægsbidrag betales efter fordelingsnøgle.

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed  = 1

Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere (landbrug, institutioner og erhverv). Årligt forbrug:

0 til 500 m3 = 1 501 til 1.000 m3 = 2 1.001 til 2.500 m3 = 3 2.501 til 5.000 m3 = 5

5.001 til 7.500 m3 = 7 7.501 til 10.000 m3 = 8

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere

hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forbrugsafgifter:

Fast afgift pr. år pr. ejendom/boligenhed inkl. afskrivning Kr. 1600,00 tillægges moms

Vandprisen til vandværket pr. kubikmeter Kr. 7,00                     tillægges moms

Statsafgift pr. kubikmeter Kr. 6,18                     tillægges moms

Afgift til grundsvandskortlægning Kr. 0,19                     tillægges moms

Afgifter for vand pålignet af stat eller kommune regulerer takstbladet pr. dato for lovens ikrafttrædelse

Gebyrer:

Lukkegebyr Kr. 300,00                 ingen moms

Bøde for levering af vand til ikke andelshavere Kr. 500,00                 ingen moms

Restancegebyr pr. henvendelse Kr. 200,00                 ingen moms

Opgørelse udover normal opgørelse Kr. 100,00                 ingen moms

Manglende måleraflæsning Kr. 200,00                 ingen moms

Bestilling af nyt indbetalingskort pr. stk. Kr. 50,00                   ingen moms

Gebyr for datascanning pr. faktura Kr. 25,00                   ingen moms

Genåbningsgebyr Kr. 300,00                 tillægges moms

De faktiske udgifter i forbindelse med lukning og genåbning betales af forbrugeren

Manglende flyttemeddelelse Kr. 100,00                 tillægges moms

Anlæg og driftsbidraget er godkendt af 

 Lolland Kommune den    


