BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S
TAKSTBLAD FOR VANDFORBRUG I 2015

FAST ÅRLIG DRIFTSBIDRAG
Pr. ejendom/bolig/lejemål:

720 kr.

FAST ÅRLIG SPRINKLERAFGIFT
Pr. ejendom/bolig med sprinkler:

1.750 kr.

VANDAFGIFT
Pr. kubikmeter (m³):
- heraf til produktion kr. 1,80/m³ og til fremføring kr. 5,40/m³

7,20 kr.

VANDAFGIFT TIL STATEN
Pr. kubikmeter (m³):
Grundvandssikring pr. kubikmeter (m³):

5,86 kr.
0,67 kr.

BYGGEVAND
Pr. ejendom/bolig/lejemål:
Erhvervsbyggeri efter måler jf. ovenstående takster

350 kr.

ANLÆGSBIDRAG PR. FORBRUGSENHED
Enfamiliehus:
For øvrige interessenter fastsættes anlægsbidrag af bestyrelsen og godkendes
af Allerød Kommune.

29.940 kr.

BETALINGSBETINGELSER

SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSFRIST:

1. april 2016

RYKKERGEBYRER VED MANGLENDE BETALING:
Rykkergebyr ved manglende betaling:
Ved manglende betaling inden betalingsfristen udsendes ”Erindringsskrivelse”
med ny betalingsfrist på 10 dage og der tilskrives et rykkergebyr
på næste årsopkrævning.
Rykkergebyr ved fortsat manglende betaling:
Ved overskridelse af den ny betalingsfrist udsendes ”Luknings- og åbningsskrivelse”
med lukkevarsel med en frist på 3 dage og der tilskrives et yderligere rykkergebyr
på næste årsopkrævning.

100 kr.*

100 kr.*

Såfremt betaling herefter ikke er sket, vil Vandværket uden yderligere varsel lukke
for vandtilførslen til ejendommen. Genåbning sker, når det skyldige beløb
samt luknings- og genåbningsgebyret og faktiske omkostninger til lukning
og åbning for vandet jf. nedenstående er betalt.

GEBYRER I ØVRIGT M.V.
Afprøvningsgebyr:
Ved afprøvning af vandmåler efter krav fra interessent betales afprøvningsgebyr
+ evt. påløbende omkostninger til udskiftning af måler, hvis måleren har en
acceptabel fejlvisning på mindre end 5 %.

200 kr.
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Lukningsgebyr:
Ved lukning af vandet efter fortsat manglende betaling betales et gebyr
samt faktiske omkostninger i forbindelse med lukning.

500 kr.*

Genåbningsgebyr:
Ved åbning for vandet betales et gebyr samt faktiske omkostninger i forbindelse
med åbning.

1.000 kr.

Rykkergebyr for 1. manglende indberetning:
Ved manglende indberetning af måleraflæsning, inden fastsat frist på aflæsningskort,
udsendes en rykkerskrivelse med ny frist for indberetning af måleraflæsning på
7 dage, og der tilskrives et rykkergebyr på næste årsopkrævning.

100 kr.*

Rykkergebyr for 2. manglende indberetning:
Ved overskridelse af fristen for indberetning af måleraflæsning efter rykkerskrivelse
udsendes en ny skrivelse med frist på 3 dage, hvor det varsles, at måleraflæsning
foretages af Vandværket ved overskridelse af fristen, og der tilskrives et rykkergebyr
på næste årsopkrævning samt faktiske omkostninger for at få adgang til vandmåler.

300 kr.*

Ved udlevering af ejendomsdata til advokat/ejendomsmægler:
Ved manglende elektronisk betaling:
Ved manglende indberetning af måleraflæsning via internet eller telefon:

500 kr.
20 kr.*
20 kr.*

ACONTO OPKRÆVNING
Vandværket kan efter nærmere vurdering vælge at opkræve aconto-beløb for vandforbrug hos større forbrugere.

LEVERING AF VANDMÅLERE
Nye interessenter:
Vandværket udleverer måler uden beregning og bevarer ejendomsretten til måleren.
Udskiftning af måler:
Den påbudte stikprøvekontrol og udskiftning af målere foretages af Vandværket uden beregning.

Alle beløb tillægges moms undtagen for gebyrer mærket med *.

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Allerød Kommune, den 16. februar 2015 og takstbladet er godkendt på Vandværkets
generalforsamling den 11. marts 2015.
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