BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

TAKSTBLAD 2011
Anlægsindskud:

Hovedanlægsbidrag:
Forsyningsledningsbidrag:
Stikledningsbidrag:

kr.
kr.
kr.

4.908,00
20.510,00
8.000,00

Fast bidrag pr. enhed

kr.

400,00

Variabelt bidrag pr. m3 forbrug:

kr.

4,00

kr.

5,00

Driftsbidrag:

Statslig vandafgift pr. m3:

Gebyrer:
Rykkergebyr pr. rykkerbrev:
kr.
100,00
Måleraflæsningsgebyr:
kr.
100,00
Faktureringsgebyr:
kr.
50,00
(Bortfalder ved brug af PBS)
Lukke/genåbningsgebyr:
Omkostninger efter regning + 15% adm.
minimum kr. 1.000,00
Byggevand:
For enkeltboliger afregnes et fast gebyr på kr. 500,00.
På byggepladser med opførelse af flere boliger installeres
målerbrønd, og afregning sker efter målt forbrug.
Alle takster er ekskl. moms.
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BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.

Beregningsgrundlag for takstblad 2011:
Antal andelshavere/ejere pr. 01.12.10: 1.292
Antal enheder opgjort pr. 01.12.10: 2424
Forventet levering af brugsvand i 2011: 240.000 m3

Anlægsindskud:

Bidragene til hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag er beregnet
forholdsmæssigt på basis af beregningerne i takstblad for 2010, samt årsregnskab
for 2010.
Stikledningsbidrag:
Erfaringstal for anlægsudgifter til anboring på forsyningsledning, samt stikledning
fremført til parcel/skel, afsluttet med stophane eller målerbrønd: kr.8.500,00
Anlægsindskud omfatter nyopførelse af enfamilies-huse, andelsboliger, rækkehuse,
lejligheder, institutions-boligenheder, samt mindre erhvervsmål.
Ændringer i bestående bolig/erhvervsforhold, der medfører øget kapitalindskud,
er omfattet af samme takster som ovenfor anført.
Landbrugsejendomme og større erhvervsmål vurderes særskilt, i forhold til
forventet vandforbrug, med udgangspunkt i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1.
Ved anlæg af nye vejanlæg/udstykninger afregnes anlægsindskud, men
stikledningsbidrag bortfalder og erstattes med faktiske anlægsomkostninger tillagt
et administrationstillæg 15%.
Anlægsindskud forfalder til betaling inden stophane/tilslutning afsættes på
parcellen, eller anden ændring på ejendommen, der medfører øget bidrag, er
igangsat.

Driftsbidrag:

Beregningsgrundlag:
Grundlaget er budgettet for 2010
Driftsomkostninger
Afskrivninger (åbningsbalance)
I alt

Stenhøjparken 41
4140 Borup
www.borupvand.dk

kr.
kr.
kr.

1.837.000,00
1.446.160,00
3.283.160,00
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BORUP VANDVÆRK A.m.b.a.
Fast bidrag:
Fast bidrag afregnes pr. enhed registreret på hver ejendom.
40 % opkræves som fast afgift:
kr. 1.313.264,00
Antal enheder: 2.424 = pr. enhed
kr.
542,00
I 2011 opkræves pr. enhed
kr.
400,00
Variabelt bidrag:
Vandforbrug afregnes efter måler installeret, ejet og vedligeholdt af vandværket.
I tilfælde af uregelmæssigt eller afvigende forbrug, og ved konstaterede brud på
stikledning, afregnes årsforbrug efter skøn og erfaringstal.
60 % opkræves som variabelt bidrag
kr. 1.969.896,00
Budget 2011; antal m3: 240.000 m3 :
kr.
8,20
I 2011 opkræves pr. m3

kr.

4,00

Statslig vandafgift:

Afgiften pr. m3 opkræves og afregnes direkte til Skat.
I 2011 er afgiften pr. m3

kr.

5,00

Betalingsforhold:

Måleraflæsninger foretages hvert år 31.12. på selvaflæsningskort. Såfremt vandværket foretager aflæsning, beregnes et aflæsningsgebyr på kr. 100,På basis af målinger 01.01.11-31.12.11 udfærdiges årsafregning for 2011.
Årsafregning, samt opkrævning af aconto-betaling for 1. halvår 2012, udsendes ca.
01.03.12 med forfald 01.04.12.
Aconto-betaling for 2. halvår 2011 udsendes ca. 01.09. 2011 med forfald 01.10.11.
Alle takster er godkendt på den ordinære generalforsamling, 24.03.11.
I alle øvrige forhold henholdes til gældende regulativ for Borup Vandværk Amba,
udstedt af Køge Kommune.
Borup den

08.09.11
Willy Larsen
formand

Godkendt:

Stenhøjparken 41
4140 Borup
www.borupvand.dk

Mads Midtiby
kasserer
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