
Takstblad for Birkevængets Vandværk.

 1 Gyldighed
Dette takstblad er gældende for vandværkets forsyningsområde. Gældende fra 13-5-2013.

 2 Priser
Vandværket er ikke momspligtigt, derfor er alle priser uden moms.

 2.1 Tilslutning
Ved tilslutning af nye forbrugere betales et anlægsbidrag efter nedenstående regler. Tilslutningen betyder også at 
ejendommen/forbrugeren indtræder som interessent i Birkevængets Vandværk I/S på lige vilkår jvf. vandværkets love.

Anlægsbidrag:

Hovedanlægsbidrag 5000,00 kr

Forsyningsledningsbidrag 5000,00 kr

Stikledningsbidrag Faktiske udgifter efter regning.

Der accepteres kun nye tilslutninger indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde.

 2.2 Faste afgifter, pr. år
Der betales et fast beløb for hver interessent (ejendom/forbruger) 600,00 kr

Dette beløb dækker én vandmåler. Der godkendes kun én måler på nye installationer.

 2.3 Forbrugsafgifter, pr. m3

Vand betales med 5,87 kr

Grøn afgift til staten 6,13 kr

 3 Overtrædelse af vandværkets love1

Adfærd som medfører fare for forurening af vandværket vil medføre øjeblikkelig lukning for vandet af hensyn til de 
øvrige forbrugere.

Alle udgifter i den forbindelse betales af synderen, dette gælder også for eventuelle ekstra vandprøver, som det måtte 
være nødvendigt at få udført.

 3.1 For sen betaling og anden forsømmelse
Ved betaling senere end 14 dage efter forfald, pålægges et gebyr for første rykker 100,00 kr

Ved ekstra arbejde som følge af manglende indberetning til kommunen af vandforbrug 100,00 kr

Hvis der stadig ikke betales, går sagen til inkasso, alle udgifter hertil pålægges betaler. Hvis dette ikke kan løse 
problemet, lukkes for vandet, udgifter til lukning og genåbning betales ved genåbning og udgøres af de faktiske 
udgifter dokumenteret ved regninger.

 3.2 Manglende adgang til installationerne for vandværket eller dets 
repræsentanter
I henhold til vandværkets love, skal vandværkets personale og håndværkere have adgang til installationerne. Såfremt 
denne adgang hindres kan dette medføre ekstra udgifter, som vil blive pålagt interessenten.

Hvis det viser sig umuligt at løse problemet, kan det ende med at vi ser os nødsaget til at lukke for vandet.

Alle udgifter i forbindelse med lukning og genoplukning af vandet vil blive pålagt interessenten.

1 Vandværkets love udleveres ved tilslutning samt ved henvendelse til bestyrelsen.
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