DRIFTSBIDRAG (Forbrugsafgifter)

Opkrævningsperioden er fra 1. januar til 31. december. Inden for denne
periode opkræves afgiften ½ årligt. Aconto bidraget fastsættes i henhold
til forrige års forbrug.
Fast bidrag
Bidrag pr. år

Ekskl. Moms
Kr. pr. enhed
650,00

Variabel bidrag
Vandafgift
Afgift til forsyningssekretariatet
Afgift til grundvandssikring
Vandskat + grundvandsafgift
I alt pr. m3

Inkl. Moms
Kr.
812,50

Ekskl. Moms
Kr. pr. m3
5,27
0,12
1,00
6,36
12,75

Inkl. Moms
Kr. pr. m3
6,58
0,15
1,25
7,95
15,93

Takstblad 2021

GEBYER

Gebyrtype
Rykkergebyr
Gebyr for ikke tilmeldt PBS
Kopi af årsopgørelse
Flyttegebyr
Genåbningsgebyr + omkostninger

ANDELSSELSKABET
RY VANDVÆRK

Ekskl. Moms
Kr.
100,00
75,00
100,00
150,00
500,00

Inkl. Moms
Kr.
Momsfri
Momsfri
Momsfri
187,50
625,00

Klostervej 88 – 8680 Ry – Tlf: 86 89 21 85 – E-mail: ry@vandvaerk.dk

Nærværende takstblad er gældende inden for det område, der i Kommunens
vandforsyningsplan, er fastlagt til forsyningsområde for Ry Vandværk.

*Boligenhed: parcelhus, sommerhus, rækkehus, andelsbolig, lejlighed og lignede.
**Erhvervsejendom: en ejendom ,som ikke kan henføres til beboelse alene, herunder
virksomhed, butik, institution, hotel og lignende.

Taksterne fastsættes af bestyrelsen og godkendes af Skanderborg Kommune.
Tillæg for stikledninger med en dimension over 40mm, pr. stikledning.
ANDLÆGSBIDRAGET (Tilslutningsbidrag)
Anlægsbidrag består af:
Ledningsbidrag + målerbidrag
Bidragene reguleres pr. 1. januar i henhold til indekstal fra Danmarks Statistik.
(indekstal for 2020 -0,11 )
Målerbidraget omfatter etablering af forsyning til ejers skel og udlevering af 1
vandmåler pr. enhed. For ejendomme mere end 20m fra forsyningsledning, fastsættes
ledningsbidraget efter forhandling.
Grundejer bekoster selv etablering af ledning på privat grund.
Anlægsbidraget betales inden etablering af stik.

Dimension
mm
50
63
75

Ekskl. Moms
Kr.
500
1.000
1.500

Inkl. Moms
Kr.
625
1.250
1.885

Tillæg for en forudsat vandstrøm større end 3.2 l/s pr. enhed/ejendom.
Ekskl. Moms
Kr. pr. l/s

Inkl. Moms
Kr. pr. l/s

1.880,62

2.350,78

Ved væsentlige etableringsomkostninger fastsættes anlægsbidraget efter forhandling.
Anlægsbidrag (pr. Boligenhed* eller erhvervsejendom**)
Ledningsbidrag ekskl. moms kr.

Inkl. moms kr.

21.646

27.057,50

Målerbidrag
Ekskl. moms

Inkl. Moms

Kr.
4263

Kr.
5329

Depositum

Ved tilslutning i forbindelse med nybyggeri og/eller ny udstykning skal der
samtidig med anlægsbidrag /tilslutningsbidrag eller senest samtidig med
udstedelse af byggetilladelse betales et depositum på: 5.000 kr.pr.
anlægsbidrag/tilslutningsafgift til sikkerhed for eventuelt beskadigelse af
stophane m.v. under bygge/anlægsarbejdet. Når byggeriet inkl. Udendørsanlæg
og/eller udstykningen er færdiganlagt tilbagebetales det indbetalte depositum
med fradrag af faktiske udgifter ved kontrol af måler og tilslutning, samt
eventuel udgift til renovering af stophane m.v. som er beskadiget under byggeog anlægs- henholdsvis udstykningsarbejdet.

