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TAKSTBLAD 1/1 - 31/12 2009
1. LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning)
Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er
således:
a. Parcelhus/lejlighed (én beboelse/én lejlighed)
b. Mindre erhvervsejendomme, incl. én beboelse
c. Landbrugsejendomme i drift og større erhvervsejendomme
I tvivlstilfælde afgøres partsfordelingen af vandforsyningen.
Ledningsbidraget udgør for tiden pr. part
Kr.
men kan reguleres afhængig af omkostningerne ved
etablering
af forsynings- og stikledninger til et område.
I landområder afholder vandværket omkostningerne indtil 6
meter fra byggelinie - I byområder indtil 1 meter inde på
grund.
Ledningsbidraget skal betales før tilslutning må finde
sted.
2. TILSLUTNINGSAFGIFT (Anlægsbidrag)
Tilslutningsafgift pr. ejendom/beboelse
Kr.
Tilslutningsafgiften skal betales før tilslutning må finde sted.
3. VANDAFGIFT (Driftbidrag)
a. Målerleje: Alle typer ............
pr. år.
Kr.
b. Fast afgift:
Fast afgift pr. ejendom (lejlighed) .pr. år.
Kr.
c. Vandforbrug (m3):
Fast kubikmeterpris ............ pr. m3
Kr.
(inkl. lovpligtig gebyr til grundvandskortlægning - p.t. ca.
0,22 pr. m3 udpumpet vand)
Vandafgiften opkræves kvartalsvis forud ved udsendelse af
indbetalingskort eller opkræves via PBS, og udgør et á
conto beløb, der reguleres én gang årligt ved aflæsning af
vandmåler og udsendelse af årsopgørelse. Forfaldsdatoer:
1/2, 1/4, 1/7 og 1/10.
Efterbetalinger/udbetalinger reguleres over 1.rate næste år.
Vandforsyningen kan herudover træffe særlige afgørelser om
betaling af vandforbrug.

1 part
2 parter
3 parter
11.000,00

7.500,00

50,00
400,00
1,50

3

4. SÆRLIGE AFGIFTER
Genåbningsgebyr ......................
Gebyr for første rykker 0,68 % af saldo, dog mindst
Gebyr for anden rykker 0,68 % af saldo dog mindst
Aflæsningsgebyr .......
Flyttegebyr .......
Pålagte gebyrer er forfalden til betaling fra pålæg.
Ved gentagne pålæg af rykkergebyr kan opkrævningen
blive ændret fra kvartårlig til helårlig a’conto.
5. AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND (Miljøafgift)
I henhold til lov om afgift af ledningsført vand af 30. juni
1993 opkræves en afgift pr. forbrugt M 3, således:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

400,00
55,00
110,00
100,00
55,00

kr.

5,00

6. MERVÆRDIAFGIFT
Samtlige ovenstående takster, undtaget rykkegebyrer,
tillægges den til enhver tid gældende merværdiafgift
(moms).
7. BAGATELGRÆNSER
Afregningsbeløb på under kr. 100,00 udbetales/opkræves
ikke men overføres til næste opkrævning i nyt år eller ved
ny ejer. Hvis beløbet ikke kan overføres til ny ejer eller nyt
år fastsættes en bagatelgrænse på kr. 25,00, som ikke vil
blive udbetalt/opkrævet.

Foranstående takstblad for Andelsselskabet Nordenskov
Vandværk er af bestyrelsen vedtaget som gældende fra den
1. januar 2009.
Bliv orienteret om dit vandværk og mød op til

GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 18/2 2009, KL. 19.30
på Nordenskov Kro
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Registernr

017591

Vedrørende

Nordenskov Vandværk, Vandværket

Modtaget

15-09-2008

Rapport

25-09-2008

Mærke

Afg. vandværk

Udtaget

15-09-2008

Prøvetype

Drikkevand

Analyse

Metode

Enhed

23097147

Coliforme bakterier 37 °C

Colilert®

ant./100ml

1

E. coli

Colilert®

ant./100ml

<1

Kimtal ved 22 °C, GEA

DS/EN/ISO 6222

Antal/ml

3

Kimtal ved 37 °C, GEA

DS/EN ISO 6222

Antal/ml

<1

Jern (Fe)

SM3120-ICP

mg/l

<0,010

Mangan (Mn)

SM3120-ICP

mg/l

<0,005

Ammonium

SM 17 udg. 4500

mg/l

<0,006

Nitrit

SM 17 udg. 4500

mg/l

<0,005

Nitrat

SM 17 udg. 4500

mg/l

<0,50

Chlorid

SM 17 udg. 4500

mg/l

29

Fluorid

SM 17 udg. 4500

mg/l

0,15

NVOC, ikke-flygt.org.kulstof

SM 5310 A+B

mg/l

0,92

Laboratorieanalyser:

Oplysninger fra prøvetageren:
Prøvens farve

VISUEL

farveløs

Prøvens klarhed

VISUEL

klar

Prøvens lugt

ORGANOLEP

ingen

Prøvens smag

ORGANOLEP

normal

Vandtemperatur

DS2250

gr. C

9,2

pH

DS 287:1978

pH

7,1

Ledningsevne

DS/EN 27888

mS/m

Se alle vores analyser på vandværkets nye hjemmeside:
www.nordenskovvand.dk.
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EJERSKIFTE

Såfremt du sælger din bolig er det vigtigt, at du sammen med den nye ejer
aflæser vandmåleren på overtagelsesdagen og indsender tallet til
vandværket.
Vandværket beregner så en slutopgørelse der sendes til dig på din nye
adresse. Derfor vil vi også gerne have besked om hvor du flytter hen, så vi
ved hvilken adresse vi skal sende slutopgørelsen til.
Vi har også behov for at kende navnet på den nye ejer, så vi kan byde
velkommen til vandværket, og så vi ved hvem der skal have opkrævningerne
fremover.
Du bedes udfylde og indsende flyttemeddelelsen til vandværket, hvis
ejendommen skifter ejer.

FLYTTEMEDDELELSE
(Skal afleveres til vandværket ved ejerskifte)
FBRNR.: _________ Adresse: ______________________________________
Overtagelsesdato ny ejer: ______________ Måleraflæsning: _____________
Nye ejers navn:

_________________________________________

Gammel ejers nye adresse: ______________________________________
________________________________________
Navn + Underskrift:

________________________________________
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Analyseordre

Registernr

007663

Vedrørende

Nordenskov Vandværk,
Ledningsnet

Modtaget

19-05-2008

Rapport

02-06-2008

Mærke

Bjerremosevej 17, malkerum

Udtaget

19-05-2008

Prøvetype

Drikkevand

Analyse

Metode

Enhed

23062223

Coliforme bakterier 37
°C

Colilert®

ant./100ml

<1

E. coli

Colilert®

ant./100ml

<1

Kimtal ved 22 °C, GEA

DS/EN/ISO 6222

Antal/ml

<1

Jern (Fe)

SM3120-ICP

mg/l

Laboratorieanalyser:

<0,010

Oplysninger fra prøvetageren:
Prøvens farve

VISUEL

farveløs

Prøvens klarhed

VISUEL

klar

Prøvens lugt

ORGANOLEP

ingen

Prøvens smag

ORGANOLEP

normal

Vandtemperatur

DS2250

gr. C

pH

DS 287:1978

pH

7,5

Ledningsevne

DS/EN 27888

mS/m

40

Iltindhold

DS/EN 25814

mg/l

11,1

10,1

Se alle vores analyser på vandværkets nye hjemmeside:
www.nordenskovvand.dk.

--------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen den 1. december 2008
Formand: Svend Christensen

Næstformand:

Lars Møller

Kasserer: Jan Hansen

Sekretær:

Laila Kubel Madsen

Vandværkspasser: Finn Poulsen

Vandværkspasser: Poul Erik Lauridsen

Bestyrelsesmedlem: Kurt Jessen
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Aflæsning af vandmåler
En gang om året skal vandværket have tallene fra din vandmåler, så vi kan lave en
årsopgørelse til dig. Tallene danner også grundlag for næste års
acontoopkrævninger.
Årsopgørelsen kommer ud sammen med 1. acontoopkrævning.
Vi sender selvaflæsningskort ud til dig ca. d.15.december og vil gerne have
tallene fra dig hurtigst muligt. Dog skal vi have tallene senest d.31.december.
Målerstanden skrives på selvaflæsningskortet. Det er vigtigt, at alle tallene tages
med.
Afriv/afklip kortet og aflever/send det med post (husk porto).
Du kan også vælge at faxe kortet til os på fax nr.7529 8986 eller mail tallene til os
på vand@nordenskovvand.dk husk at skrive forbrugernummeret som står på
kortet.
Vi kan desuden anbefale, at bruge vores nye hjemmeside
www.nordenskovvand.dk, hvor der også er mulighed for at udfylde og sende et
selvaflæsningsskema med tallene.

Mulighederne er mange, så hjælp os med at få tallene til tiden.
Hvis vi ikke har modtaget dine tal senest d.31.december, vil vandværket komme
ud og aflæse din vandmåler og du pålægges et gebyr på kr. 125,- jf. takstbladet.
Vandværket vil foretage stikprøvekontrol af de selvopgivne aflæsninger.
Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger vedr.
aflæsningen af vandmåleren.
Formand: Svend Christensen

tlf. 75 29 84 34

Kasserer: Jan Hansen

tlf. 30 35 03 66
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Dato

Aflæsning

Forbrug

Dato

Aflæsning

Forbrug

