MORUD VANDVÆRK a.m.b.a.
Takstblad 2020 gældende fra 1. januar 2020
Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:
1. hovedanlægsbidrag
2. forsyningsledningsbidrag
3. stikledningsbidrag
Hovedanlægsbidrag
- betales i henhold til fordelingsnøgle.
Fordelingsnøgle:
Boligenhed (en familiebolig, sommerhus, lejlighed),
forretning, landbrug uden dyrehold og andre småerhverv

Forbrugsenheder:
1

Større forbrugere: Erhverv og institutioner m.v. og landbrug med dyrehold
med et årligt forbrug på over 300 m3 betaler pr. påbegyndt 300 m3/år

1

Anlægsbidrag(tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed
kr. 7.800,00
inkl.moms
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom(mat.nr.)
kr. 19.618,00
inkl.moms
Stikledningsbidrag inkl. målerbrønd pr. stk.
kr. 17.987,00
inkl.moms
Forsyningslednings- og stikledningsbidrag gælder for 32 og 40 mm stikledning (Q3 2,5 m³ og
Q3 4,0m³).
For 50 mm stikledning(op til Q3 6,3m³) tillægges forsynings- og stikledningsbidrag 50%.
Større tilslutninger og tilslutninger uden for vort natulige forsyningsområde fastsættes særskilt med efterfølgende
godkendelse af Nordfyns Kommune. Forsynings- og stikledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år pr. 1. januar
efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”. 2019 = 102,59(2018 = 100,00)

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig med 2,5 m³ eller 4 m³ måler
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig med 6,0 m³ måler
Vandafgift pr. m3 for de første 1000 m³
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (afregnes til SKAT)

excl. moms
400,00
600,00
5,12
6,37

Gebyrer og særlige driftsbidrag

incl. moms
500,00
750,00
6,40
7,96

excl. moms

incl. moms

Rykkergebyr
Lukkevarsel sendes som anbefalet brev (inkl. omk. til anbefalet brev)
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning

kr.
kr.
Kr.
kr.

100,00
175,00
500,00
500,00

Momsfrit
Momsfrit
Momsfrit
625,00

Kontrol af måler efter anmodning fra forbruger

kr.

1.200,00

1.500,00

Omkostninger betales af forbruger, hvis måleren er fejlfri og udgør ca.
Ved for sen betaling forbeholder vandværket sig ret til at opkræve morarenter i.h.t. renteloven.
Anlægs- og driftsbidrag er godkendt af Nordfyns Kommune, den 20. december 2019.
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