Driftsbidrag
2017
Gældende pr. 1. januar 2017

Boulstrupværket

VARIABLE DRIFTSBIDRAG

Forbrugspris
Afgift på ledningsført vand (stat)
Drikkevandsbidrag (stat/kommune)
Samlet pris

Salg til
Salg til
andelshavere
distributionsværker
3
3
kr./m
kr./m
kr./m3
kr./m3
ekskl. moms inkl. moms ekskl. moms inkl. moms
7,00
8,75
5,60
7,00
5,86
7,33
*)
*)
0,39
0,49
*)
*)
13,25
16,56
5,60
7,00
*) Opkræves af distributionsværket

FASTE DRIFTSBIDRAG
Målerstørrelse:

kr. ekskl. moms

Qn 1,5/2,5 m3
Qn 6/10 m3
Qn 20 m3
Sprinkleranlæg

313,00
431,00
559,00
1.600,00

kr. inkl. moms
391,25
538,75
698,75
2.000,00

Fast bidrag betales, når måleren er udleveret af værket.

OPKRÆVNINGSTERMINER
Vandregningen betales aconto over 4 rater.
Aconto nr. 1 : periode 01.01. til 31.03. Aconto nr. 2 : periode 01.04. til 30.06. Aconto nr. 3 : periode 01.07. til 30.09. Aconto nr. 4 : periode 01.10. til 31.12. -

Sidste betalingsfrist 10.01.2017
Sidste betalingsfrist 10.04.2017
Sidste betalingsfrist 10.07.2017
Sidste betalingsfrist 10.10.2017

I forbindelse med aconto nr. 1 fremsendes slutopgørelse for året før.

ÅRSAFLÆSNING AF VANDMÅLER
For at kunne registrere årsforbruget, vil der medio oktober blive udsendt selvaflæsningskort, med mindre måleren aflæses af os på anden vis.
Aflæsningen skal indsendes til vandværket ultimo oktober. Sker det ikke, vil årsforbruget blive ansat efter et skøn, og der vil på den næste opkrævning blive tillagt et gebyr
for manglende indsendelse af selvaflæsning.
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RYKKER-PROCEDURE
Rykker 1. udsendes 10 dage efter seneste betalingsdato. Betaling af rykkere skal være
vandværket i hænde senest 10 dage efter udsendelse.
Sker det ikke, udsendes rykker 2. Er betalingen af denne ikke vandværket i hænde
senest 10 dage efter udsendelsen, vil vandværket uden yderligere varsel afbryde for
vandforsyningen. Såfremt lukkeproceduren igangsættes, kan afbrydelse kun undgås ved
at betale det skyldige beløb tillagt et lukkegebyr.
Afbrydes vandforsyningen skal der desuden betales et gebyr ved genoplukning samt
omkostninger til reverifikation af måler. Genoplukning finder først sted, når det
skyldige beløb tillagt lukkegebyr og genoplukningsgebyr m.v. er betalt.
Rykkergebyrer tillægges næste opkrævning.

SÆRLIGE AFGIFTER OG GEBYRER
Gebyrer og renter uden moms
kr.
Restancegebyr, 1. rykker
100,00
Restancegebyr, 2. rykker
100,00
Lukkegebyr
300,00
Betalingsordning
100,00
Renter opkræves efter Nationalbankens officielle referencesats med tillæg på 7%
kr. ekskl. moms
300,00
140,00
120,00
75,00
100,00
160,00

Gebyrer med moms
Genoplukning
Reverifikation af måler, minimum
Flyttegebyr *
Flyttegebyr, byggemåler *
Manglende indsendelse af aflæsningskort
Forgæves montørbesøg ved målerskift

kr. inkl. moms
375,00
175,00
150,00
93,75
125,00
200,00

* Bagatelgrænse kr. 25 opkræves/udbetales ikke ved fraflytning.
ODDER VANDVÆRK
Den 22. november 2016

ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag: kl. 9.00 – 14.00 og fredag: kl. 9.00 – 12.30
Tlf. 86 56 10 20

Odder Forsyningsselskab I/S ejes af Odder Vandværk A.m.b.a. og Odder Varmeværk A.m.b.A.
og varetager af administrative og driftsmæssige opgaver for de to værker
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