Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk
Driftsbidrag for perioden 1/10 2013 til 30/9 2014:
Beløb
675,00
3,75
6,13

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/stikledning
Kubikmeter afgift
Afgift af ledningsført vand + bidrag til drikkevandsbeskyttelse
Den 10. december opkræves årsopgørelsen og 1. rate for perioden 1/10 til 31/3.
Den 10. juni opkræves 2. rate for perioden 1/4 til 30/9.

Diverse gebyrer:
1. rykkerskrivelse
2. rykkerskrivelse - lukkevarsel

momsfrit
momsfrit

100,00
100,00

Såfremt der efter 2. rykkerskrivelse stadig ikke er betalt, udfærdiges
opgørelse over skyldige afgifter og gebyrer. Denne opgørelse tillægges gebyr
for lukning ved stophane. Lukning kan afværges ved betaling af opgørelse til
vandværkets repræsentant.
Lukning ved stophane

315,00

Såfremt vandforsyningen er lukket og genåbning ønskes, kan dette kun ske
ved betaling af lukkeopgørelsen med tillæg af gebyr for genåbning af
stophane.
Genåbning af stophane
Manglende rettidig returnering af selvaflæsningskort

1.400,00
momsfrit

Ejerskiftegebyr

250,00
100,00

Vandspild:
Ikke målt vand skal efterbetales til gældende satser efter beregning fra
målinger på vandværket. Hertil lægges et vandspildsgebyr.
Vandspildsgebyr

600,00

Ovenstående priser er excl. moms, medmindre andet er angivet.
Ved for sen betaling tilskrives rente med 1,5 % pr. påbegyndt måned
.
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Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk
Anlægsbidrag ved tilslutning for perioden 1/1 2014 til 31/12 2014:
Alle ejendomme, der ønsker at blive forsynet med vand fra vandværket, skal betale ledningsbidrag
samt hovedanlægsbidrag (indskud) pr. ejendom/bolig/stikledning.
Ledningsbidraget dækker stikledning til skel samt stophane.
Vandmåler(e) udleveres af vandværket.
Jordledning betales af ejendommens ejer.
For nærmere definition af faktorerne, se bilag 1,2 og 3.

Ledningsbidrag:
Inden for forsyningsområdet + Klippen:
Enfamiliebolig i byzone
Tæt bebyggelse i byzone
Forretning med vandforbrug indtil 250 m3 pr. år
Enfamiliebolig i landzone
Landbrugsejendomme med landbrugspligt, industri, institutioner
minimum faktor 2
Uden for forsyningsområdet:
Ejendomme hvortil vandværkets hovedledning ikke var fremført
pr. 31/12 1992, se bilag3.
Såfremt vandforbruget for disse ejendomme overstiger 3000 m3 årligt
henvises til bilag 2.

Faktor
1,0
0,8
1,0
1,5
2,0

4,0

Beløb
17.900,00
14.320,00
17.900,00
26.850,00
35.800,00

71.600,00

Hovedanlægsbidrag:
Indskud

8.000,00

Ovenstående priser er excl. moms
Betalingsbetingelser, er kontant før etablering kan påbegyndes. Hvis der er stillet sikkerhed, så når
arbejdet er udført.
Takstbladet er udfærdiget af vandværkets bestyrelse, den 9. august 2013
Driftsbidrag er godkendt af Teknik og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, den 17.09.2013
Anlægsbidrag er godkendt af Miljøafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune, den 19.09.2013
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Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk
Bilag 1.

Fordelingsnøgle for ledningsbidrag:
Som grundenhed ansættes forbruget i en gennemsnitlig husstand på 2 ½ personer i et
enfamiliehus med egen stikledning.
Denne kategori af ejendomme får herefter fordelingstallet 1.
Enfamiliebolig i byzone

Fordelingstal
1,0

Beboelser i bymæssig bebyggelse, (lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse
og i blokbebyggelser),

0,8

Forretning i boligområde

1,0

Sommerhuse

1,0

Enfamiliebolig i landzone

1,5

Landbrugsejendomme, som minimum

2,0

Landbrugsejendomme med større vandforbrug, industri, institutioner
med erhvervsforbrug:
Med årsforbrug indtil 500 m3 pr. år

2,0

Med årsforbrug fra 500 til 10000 m3 pr. år
aflæses fordelingstal fra bilag 2.
Med årsforbrug større end 10000 m3 pr. år
fastsættes ledningsbidraget efter forhandling mellem vandværket og
forbrugeren.
Hvis vandforsyningen af en institution eller virksomhed, er indrettet på, i
katastrofetilfælde, at kunne forsyne virksomheden med vand, der langt
overskider det normale årlige forbrug (sprinklere), kan der beregnes en
ekstra betaling for dette. Størrelsen af bidraget fastsættes efter forhandling
mellem vandværket og forbrugeren.
Som fra bilag 3

4,0
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Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk
Bilag 2.
Fordelingsnøgle for ledningsbidrag med årsforbrug fra 500 til 10000 m3
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2,66 3,5
4,5
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Faktor for ledningsbidrag
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Takstblad for Brobyværk Andelsvandværk
Bilag 3.

Faktor 4 ejendomme der er beliggende uden for
forsyningsområdet
Adresse:

Nr.

Gamle Broby Kommune:
Bjerget
Bjerget
Dyndbjergvej
Dyndbjergvej
Maevej
Skovvej
Skovvej
Søndervej
Søndervej
Søndervej

3
7
7
9
1
14
16
77
86
88

Samt de i henhold til landzonetilladelse udstykkede
ejendomme, som er beliggende uden for forsyningsområdet og
hvor der ikke var fremført hovedledning pr. 31/12 1992.
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