Magleby Vandværk A.m.b.a.
Vandværksvænget 10
4672 Klippinge

12. FEBRUAR 2021

JOURNALNUMMER
13.02.03-A01-1101-98

Godkendelse af takster for Magleby Vandværk 2021
Magleby Vandværk har sendt udkast til takstblad for vandværket med relevante dokumenter.
Stevns Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for Magleby
Vandværk i 2020, jf. vandforsyningslovens1 § 53, se bilag 1.
Afgift på ledningsført vand til staten
Der er fremlagt lovforslag i december måned 2020, som genindfører bidrag til
grundvandsbeskyttelse med start fra 1. februar 2021. Vi forventer, at den
træder i kraft fra 1. februar 2021.
Derfor skal I være opmærksomme på, at der skal opkræves 0,19 kr. fra den
1. februar til 31. december 2021. Der skal altså ikke opkræves 0,19 kr. for januar 2021.
Danske Vandværker skriver på deres hjemmeside, at helårsregning kan udregnes efter følgende: 0,19 kr. x 11 divideret med 12 = 0,174 kr. pr. kubikmeter
Bemærkninger
Stevns Kommune anbefaler at vandværket overvejer henlæggelser til grundvandsbeskyttelse herunder boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Magleby Vandværks takster skal være tilgængelige på vandværkets hjemmeside.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ enhed i henhold til vandforsyningslovens § 76.
Denne afgørelse kan indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være
anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller – hvis afgørelsen
påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen
Sanne Bagge Petersen
Natur & miljømedarbejder
56 57 51 46
SannePet@stevns.dk
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Bilag 1

Takstblad for Magleby Vandværk A.m.b.a. - 2021
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger.
Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Magleby Vandværk A.m.b.a.
Vandværksvænget 10
4672 Klippinge
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget (afrundet)
Fast årligt bidrag pr. boligenhed
Fast årligt bidrag pr. boligenhed - målerafgift

61 68 55 18
kr.
kr.
kr.

Pris pr. m3
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til
kr.
grundvandskortlægning.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra
anlægskartotek (afrundet)
Hovedanlægsbidrag:
Pr. boligenhed
3

Øvrige forbrugere 0 – 250 m /år
Øvrige forbrugere 251 – 500 m3/år
Øvrige forbrugere 501 – 750 m3/år
Øvrige forbrugere 751 – 1.000 m3/år
Øvrige forbrugere 1.001 – 2.500 m3/år
Øvrige forbrugere 2.501 – 5.000 m3/år
Øvrige forbrugere 5.001 – 7.500 m3/år
Øvrige forbrugere 7.501 – 10.000 m3/år
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed
Stikledningsbidrag pr. stk

Ekskl. moms Inkl. moms
700,00
875,00
6,50
8,13

6,37
Ekskl. Moms

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.

3.600,00
3.600,00
5.400,00
9.000,00
12.600,00
27.000,00
21.600,00
25.200,00
28.800,00
53.000,00
7.600,00

7,96

Inkl. moms
4.500,00
4.500,00
6.750,00
11.250,00
15.750,00
33.750,00
27.000,00
31.500,00
36.000,00
66.250,00
9.500,00

Tilslutningsbidraget gælder for alle ejendomme inden for Vandværkets forsyningsområde. I
anlægsbidraget er indregnet stikledninger frem til grundgrænse. Stikledninger afsluttes altid i
stopventilbrønd, som leveres og monteres af Vandforsyningen. For Sønakkevej nr. 1, 3 og
spejderhytten, gælder følgende: Alle 3 ejendomme skal tilsluttet samtidig og spejderhytten forsynes fra
Sønakkevej.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.
Hovedanlægsbidrag betlaes iht. fordelingsnøgle.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af
afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer
Rykkegebyr
Frilæggelse af målerbrønd
Flyttegebyr
Undersøgelse af måler uden fejlvisning

kr.
kr.
kr.
kr.

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr.

Ekskl. moms Inkl. moms
100,00
Momsfrit
300,00
375,00
200,00
250,00
700,00
875,00
250,00

312,50

Genåbningsgebyr 1)
kr.
800,00
1) Hertil kommer faktiske udgifter.
Permanent lukning af vandstik, sker efter regning.
Rentesats pr. måned 2%.
Såremt vandforsyningen gentagne gange må fremsende rykkere til en andelshaver,
kan Vandforsyningen forlange 1/2 års yderligere forudbetaling af vedkommende,

1.000,00

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 2020.

