Tinglev Vandværk
CVR: DK – 14 05 29 17

Tømrersvinget 15, 6360 Tinglev

Takstblad
2019
Tilslutningsafgifter :
 Hovedanlægsbidrag :
o Parcelhuse , pr. boligenhed,
o HobbyLandbrug
o Landbrug m.m.
o Industri op til 1.000 m3
o Industri over 1.000 m3
 Forsyningsledningsbidrag :
o I byzone, pr. boligenhed
o I landzone, pr. boligenhed
 Stikledningsbidrag :
o Stikledningsbidrag pr stk.

Excl. moms

Incl. Moms

6.725,00 kr.
10.088,00 kr.
26.900,00 kr.
10.088,00 kr.
26.900,00 kr.

8.406,25 kr.
12.610,00 kr.
33.125,00 kr.
12.610,00 kr.
33.625,00 kr.

6.620,00 kr.
11.400,00 kr.

8.275,00 kr.
14.250,00 kr.

6.200,00 kr.

7.750,00 kr.

 Tilslutningsafgiften består af 3 dele. Hovedanlægsbidrag, Forsyningsledningsbidrag og Stikledningsbidrag.
 Efterfølgende lejligheder, betales hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag 50% og Stikledningsbidrag 50%
 I områder hvor der ikke er udlagt forsyningsledninger samt øvrige tilslutninger: betales efter aftale med
Vandværket.

Driftsbidrag :
 Fast afgift, parcelhus / 1. lejlighed
575,00 kr.
 Fast afgift, pr. efterfølgende lejlighed i samme ejendom
119,00 kr.
 Fast afgift, sprinkleranlæg/brandslutningsenheder
3.200,00 kr.
 M3 pris pr. m3
4,00 kr.
 Afgift på ledningsført vand (afgift til Skat)
6,37 kr.
 Salg af vand til øvrige kunder (hertil skal lægges afgift til Skat)
4,00 kr.

718,75 kr.
148,75 kr.
4.000,00 kr.
5,00 kr.
7,96 kr.
5,00 kr.

Gebyrer :







Rykkergebyr (momsfri)
100,00 kr.
100,00 kr.
Flyttegebyr (fraflytning)
200,00 kr.
250,00 kr.
Manglende aflæsning, kontrol af vandmåler, ved flytning m.m.
500,00 kr.
500,00 kr.
Byggevand // startgebyr øvrige kunder
500,00 kr.
625,00 kr.
Genudsendelse af opkrævninger
200,00 kr.
250,00 kr.
Morarenter: Beregnes iht. Rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente +8% (pr 01.10.16= 8% p.a.0,64% pr.mdr.)

Øvrige :





Genåbningsgebyr + eventuelle omkostninger fra installatør
1.000,00 kr.
Udskiftning af frostsprængte målere, målerpris afhængig af type
Pris kr.
Udskiftning af frostsprængte målere, installation/administration 1.000,00 kr.
Depositum, salg af vand til øvrige kunder (inden opstart)
500,00 kr.

1.250,00 kr.
Pris kr.
1.250,00 kr.
625,00 kr.

Alle priser er angivet excl./ incl. moms. Rykkergebyrer samt aflæsningsgebyrer pålægges ikke moms.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav er Vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen uden varsel.

Kontortid: Tirsdag 16.00 – 17.00
Hjemmeside: http://www.tinglevvand.dk
E-mail: Kontor@Tinglevvand.dk // Drift@Tinglevvand.dk

Drift : -  74 64 43 14
Kontor : -  74 64 42 32

