Gevninge Vandværk a.m.b.a. – CVR-nr. 34573751

BUDGET 2017
INDTÆGTER
Driftsbidrag
Eksport , m3 bidrag
Egne forbrugere, m3 bidrag
Fast afgifter boligenheder
Målergebyrer
Renteindtægt
Måleroplysn., Lejre Kommune
Gebyrer
I alt

15.000
80.000
840
669

á kr. 7,00
á kr. 6,00
á kr. 300,00
á kr. 200,00

105.000
480.000
252.000
133.800
10.000
15.000
0
995.800

UDGIFTER
Elekricitet
Vandindvindingsafgift
Statsafgift vdr. Spild i ledningsnettet
Reparation og vedligeholdelse
Målerskift
Administration
Bestyrelses honorarer
Bestyrelses honorarer, midlertidigt ('16 og '17)
Lovpligtige Kurser
Generalforsamling / møder
Forsikringer og kontigenter
Telefon og internet
Vandanalyser

86.000
0
0
300.000
0
110.000
110.000
20.000
20.000
5.000
25.000
15.500
20.000

Resultat før afskrivninger, henlæggelser og investeringer
Afskrivninger
målerhenlæggelser
Årets driftsresultat
Fjernaflæste målere, resterende
Årets Likviditetsresultat

711.500
284.300

200.000
133.800
-49.500
600.000
-649.500

Gevninge Vandværk a.m.b.a. – CVR-nr. 34573751
Takstblad gældende for perioden 01.01. 2017 til 31.12. 2017
Anlægsbidrag der betales ved en ejendoms tilslutning:
1. hovedanlægsbidrag
2. forsyningsledningsbidrag
3. stikledningsbidrag
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed

kr. 12.400,00

Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere:
Forbrug 501 – 1.000 m³/år = 2 x hovedanlægsbidrag
Forbrug 1.001 – 2.500 m³/år = 3 x hovedanlægsbidrag
Forbrug 2.501 – 5.000 m³/år = 5 x hovedanlægsbidrag
Forbrug 5.001 – 7.500 m³/år = 7 x hovedanlægsbidrag
Forbrug 7.501 – 10.000 m³/år = 8 x hovedanlægsbidrag
Ændringer i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere hovedanlægsbidragsandele.
Forsyningsledningsbidrag

kr. 17.275,00

Stikledningsbidrag / inkl. målerbrønd / måler
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. oktober
Efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Nyt indeks pr. 1. oktober 2016 er ændret til 101,27

kr. 8.645,00

Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Forbrugsbidrag pr. m³
Eksport til andet forsyningsområde pr. m³

kr
kr.
kr.

350,00
6,00
7,00

Statsafgift
Statsafgift af ledningsført vand (grøn afgift) pr. m³

kr.

6,25

kr.
kr.

200,00
1000,00

kr.

1000,00

Afgift/gebyrer
Årlig målergebyr til dækning af lovbefalet målerkontrol
Lukning p.g.a. restance
+ faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.
Genåbning efter lukning p.g.a. restance
+ faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.
Regulativ og vedtægter (ud printning fra hjemmeside - leveres kun samlet)
Søgning og frilægning af tildækket målerbrønddæksel eller stophane:
+plus faktiske omkostninger
Alle ovenstående bidrag, afgifter og gebyrer skal tillægges. moms.

kr.
kr.

100,00
1.000,00

Restancegebyr pr rykker og lukkemeddelelse
+ forsendelse samt morarente 2,0 % pr. påbegyndt måned
Oplysning vedr. ejendomssalg /opgørelse
Manglende oplysninger om ejerskifte
Rykker ved manglende måleraflæsning
Måleraflæsning foretaget af vandværket
+ faktiske omkostninger

kr.

250,00

kr.
kr.
kr.
kr.

400,00
250,00
250,00
500,00

I henhold til regulativet §14.1 udsteder vandværket regninger til ejendommens ejer.
Årsopgørelser og regninger fremsendes primo februar hvert år til betaling primo marts.
Forbruger skal efterlyse manglende regning og kan ikke undlade betaling undskyldt med manglende
modtagelse af regning.
Således vedtaget på bestyrelsesmøde 27/10 2016

