
Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro

E- mail: bestyrelsen@gpvv.dk CVR 37 64 25 92

Driftsbidrag

1.1 Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig pr. måler

1.2 Fast årlig driftsbidrag for tilsluttet grund, men uden bebyggelse pr. enhed

1.3 Kubikmeterafgift, uanset antal af forbrugte kubikmeter pr. kbm

1.4 Kubikmeterafgift for forbrug pr. kbm

1.5 Målerleje evt. differetieret efter målerstørrelse pr. måler

1.6 Statsafgift for Ledningsført vand pr. kbm

1.7 Fast årlig driftsbidrag pr. landbrug

1.8 Fast årlig driftsbidrag pr. landbrug med minkfarm

1.9 Fast årlig driftsbidrag pr. undervisnings og plejeinstitutioner, kontor og forretningsejendomme, industri og erhvervsejd

Anlægsbidrag / tilslutningsafgifter

Der betales ved en ejendoms tilslutning og/eller udbygning.

2.0

2.1 Enfamiliehuse og Forretninger og lign. pr. enhed

2.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

2.3 Forsyningsledningsbidrag

2.4 Stikledningsbidrag

2.5 Byggevand og sagsbehandling

2.6 Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

2.6 Ejendomme med flere lejligheder, Beboelse/Erhverv 1 stk.

2.7 Efterfølgende lejligheder på samme stikledning pr. lejlighed

2.8 pr. nyindr. lejh.

3.0 Anlægsbidrag i Landområde ( udenfor byskiltet )

3.1 For huse i landområde
3.2 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

3.3 Forsyningsledningsbidrag

3.4 Stikledningsbidrag

3.5 Byggevand og sagsbehandling

3.6 Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

3.7

3.8 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

3.9 Forsyningsledningsbidrag

3.10 Stikledningsbidrag

3.11 Byggevand og sagsbehandling

3.12 Anlægsbidrag i alt pr. ejendom

3.13

3.12 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

3.13 Forsyningsledningsbidrag

3.14 Stikledningsbidrag

3.15 Byggevand og sagsbehandling

3.16 Anlægsbidrag i alt (tillæg for sprinkler - 5.995kr.) pr. ejendom

3.17

3.18 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

3.19 Forsyningsledningsbidrag

3.20 Stikledningsbidrag

3.21 Byggevand og sagsbehandling

Takstblad for Gjøl Private Vandværk A.m.b.a.

kr. 420,00

kr. 210,00

kr. 1,70

Gældende fra 01-01-2017 til 31-12-2017

kr. 6,25

kr. 1,70

Anlægsbidrag i byområde   (inden for byskiltet)

kr. 7.910,00

kr. 6.600,00

kr. 100,00

kr. 600,00

kr. 1.120,00

kr. 1.260,00

Indretning af lejligheder i bestående bygning         

For landbrug inc. beboelse          

kr. 7.910,00

kr. 8.300,00

kr. 5.050,00

kr. 21.560,00

kr. 5.190,00

kr. 5.050,00

kr. 12.100,00

kr. 12.100,00

kr. 20.000,00

kr. 20.000,00

kr. 15.820,00

kr. 300,00

kr. 300,00

kr. 23.730,00

kr. 45.700,00

kr. 1.100,00

kr. 300,00

kr. 300,00

For undervisnings og plejeinstitutioner   

kr. 12.900,00

kr. 12.901,00

kr. 6.500,00

kr. 32.600,00

For kontor og forretningsejendomme      

kr. 17.977,00

kr. 17.978,00

kr. 6.500,00



3.22 Anlægsbidrag i alt (tillæg for sprinkler 8.660 kr.) pr. ejendom

3.23

3.24 Hovedanlægsbidrag (enhedspris eller efter fordelingsnøgle)

3.25 Forsyningsledningsbidrag

3.26 Stikledningsbidrag

3.27 Byggevand og sagsbehandling

3.28 Anlægsbidrag i alt (tillæg for sprinkler 10.405 kr.) pr. ejendom

4.0 Målerbrønde

4.1 Evt. målerbrønde monteres og betales af ejeren af ejendommen
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eller

4.0

5.2 For Industri og Institutioner, hvor der skal installeres sprinkleranlæg,

fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen

5.3 Hvor tilslutning kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation,

fastsættes tilslutningsafgiften efter aftale med vandforsyningen

6.0 Gebyrer

6.1 Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb )

6.2 Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb )

6.3 Manglende returnering af aflæsningskort ( momsfrit beløb)

6.4 Måleraflæsning ved manglende returnering af aflæsningskort

6.5 Oplukning plus tillæg for faktiske udgifter

6.6 Flytteopgørelse v/ ejerskifte / lejeskifte

6.7 Måleraflæsning v/ ejerskifte / lejeskifte samt bestilt aflæsning

6.8 Målerskifte grundet frostsprængning

6.9 Målerprøvning på DANAK prøvelaboratorie

6.10 Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren

6.11 Er fejlvisningen større ned 4%, betales afprøvningen af vandværket.

6.12 Viser afprøvningen afvigende fejl, fastsætter vandværket, efter forhandling

med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen

skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt.

7.0 Alle priser tillægges 25% moms.

7.1 Betalingsbetingelser 14 dage
7.2 Forsynings og Stikledningsbidrag reguleres 1 gang årligt efter

DVF index for anlægsbidrag

7.3 I øvrigt henvises til gældende regulativ for Jammerbugt Kommune ……………

7.5 Der opkræves a`conto, hvert den …………… …………… …………… ……………

8.0 Vedtaget på bestyrelsesmøde den .. ……………………

Formand Næstformand

Kasserer Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

9.0

Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune

Fordelingsnøgle for beregning af hovedanlægsbidrag

kr. 47.920,00

kr. 20.560,00

kr. 20.561,00

kr. 6.500,00

kr. 300,00

kr. 275,00

kr. 275,00

kr. 275,00

kr. 1.500,00

kr. 130,00

Dog undtaget punkterne 6.1 - 6.2 - 6.3

kr. 42.755,00

For industri og erhverv     

kr. 100,00

kr. 100,00

Faktiske udg.



den ………………………………………

Underskrift ……………………………………. ………………………. ………….
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