GUNDERØD VANDVÆRK

a.m.b.a.

TAKSTBILAG FOR 2022
for del-området ”Karlebo Vest”
(området nordvest for Karlebovej 61 og 76)

1. TILSLUTNINGSAFGIFT
A. Pr. parcelhus, rækkehus, gårdhus, lejlighed (etagebolig eller samlede udlejningsbebyggelser) eller tilsvarende bolig ...
B. For erhverv, institutioner, centre eller tilsvarende bebyggelser betales for indtil 200 m2 bruttoetageareal …………….

kr. 96.300,00
kr. 96.300,00

Tilslutningsafgift udover 200 m2 bruttoetageareal aftales
individuelt.
Hertil kommer de faktiske omkostninger (gravearbejde, målerbrønd m.v.) til etablering af vandforsyningen (fra forsyningsledning til ejendommen).
Tilslutning til vandværkets ledningsnet må først finde sted når tilslutningsafgift og evt. etableringsomkostninger er indbetalt til vandværket.

2. BETALING FOR LEVERING AF VAND
a. Forbrug efter måler, pr. m 3………………………………………………………………………………….. kr.

8,00

b. Fast afgift: Pr. enhed (jf. 1 a&b) pr. år …………………………………………………………………. kr.

500,00

c. Målerleje pr. måler pr. år ........................................................................................... kr.

250,00

Ovennævnte takster reguleres årligt på grundlag af forudgående års regnskab og efterfølgende års
budget. Taksterne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og Fredensborg Byråds godkendelse.

3. ETABLERING AF NY HOVEDVANDLEDNING UDEN FOR
VANDVÆRKETS NORMALE FORSYNINGSOMRÅDE
Hvor ingen hovedvandledning findes, kan der med bestyrelsens samtykke etableres en sådan, når
den eller de, der ønsker vand indlagt, betaler den med hovedvandledningens etablering forbundne
udgift og i øvrigt på de vilkår, som bestyrelsen fastsætter med Fredensborg Byråds godkendelse.

4. BETALING
Vandafgiften opkræves med 2 a conto-rater og 1 årsopgørelse.
Aflæsning af vandforbruget sker een gang årligt ved udsendelse af selvaflæsningskort. Såfremt
aflæsningskortet ikke returneres rettidigt i udfyldt stand, aflæses vandmåleren ved vandværkets
foranstaltning. Gebyret herfor, kr. 150,00, opkræves sammen med næste a conto-opkrævning.
Såfremt en forbruger ønsker udarbejdet en flytteafregning, f.eks. ved flytning, salg eller lign., kan
dette ske efter skriftlig henvendelse til vandværket. Gebyret herfor, kr. 150,00, opkræves samtidig
med flytteafregningen.
Såfremt vandafgiften ikke betales rettidigt pålignes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Herudover gælder, at manglende betaling af vandafgift m.v. kan medføre, at vandforsyningen vil
blive afbrudt og det skyldige beløb overgives til retslig incasso. Oplukningen af vandforsyningen vil
derefter først ske den første hverdag efter betalingen af det skyldige beløb med påløbne renter
m.v. og med tillæg af et særligt gebyr på kr. 500,00 til vandværket, svarende til kr. 250,00 for lukning og kr. 250,00 for oplukning. Endvidere betales de faktiske omkostninger ved lukning og genoplukning.

5. ÆNDRINGER
Bestyrelsen kan ændre nærværende takstbilag, men enhver ændring forudsætter Fredensborg
Byråds godkendelse.

6. TVIVLSSPØRGSMÅL
I tilfælde, hvor der måtte opstå tvivlsspørgsmål angående forståelsen af nærværende takstbilag,
kan sagen indbringes for vandværkets bestyrelse, hvis afgørelse kan ankes til Fredensborg Byråd.

7. REGULERING AF PRISER
Regulativets takster (tilslutningsbidrag) kan efter bestyrelsens bestemmelse og Fredensborg Byråds godkendelse reguleres en 1. januar med forholdet mellem det for 2. kvartal, hver af de forudgående 2 år, af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger, idet tilslutningsafgiften afrundes til nærmeste halvtredskroners beløb. De anførte takster er baseret på byggeomkostningsindeks 107,32. kvartal 2021.

8. IKRAFTTRÆDEN
Nærværende takstbilag træder i kraft den 1. januar 2022.
SAMTLIGE OVENNÆVNTE TAKSTER, GEBYRER M.V. ER EXCL. MOMS OG ANDRE OFF. AFGIFTER.

Godkendt af Fredensborg Byråd den 07.02.2022

