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Godkendelse af takstblad 2012 for Mosebølle Vandværk 

Faxe Kommune har den 30. sept. 2011 modtaget følgende: 

- Takstblad gældende fra den 1. jan. 2012 til 31. dec. 2012 
- Årsrapport 2011 1. april 2010 til 31. marts 2011 

Ansøgning om nedsættelse af indvindingstilladelsens størrelse fra 18.000 m3 

årligt til 10.000 m3 årligt 

Godkendelse af takstblade meddeles i henhold til Vandforsyningsloven, Lov om 
vandforsyning m.v. - Lov nr. 299 af 8,juni 1978 jf. lovbekendtgørelse nr. 71 af 17. 
januar 2007. 

Natur og Vand har sammenholdt det indsendte materiale med tidligere års takster 
Der er foretaget ændring af det faste bidrag og på bidraget pr. m3. 

I henhold til takstbladet fremgår det, at tilslutningssbidraget ucendret er på 15.000 kr. 
Driftsbidraget er steget fra 630 kr. til 700 kr. pr. år, mens bidraget pr. m3 er steget fra 5 
kr. til 6 kr. pr. m3. Alle priser er eksklusiv moms. De øvrige bidrag og gebyrer er 
uændrede. 

Med de foretagne justeringer af vandværkets årlige indtægter, ser der ud til at vcere 
en god balance mellem udgifter og indtægter, vandværkets bankindestående har 
en rimelig størrelse til at kunne imødegå evt. størrer reparationer. 
Natur og Vand finder, at vandforsyningslovens bestemmelser er overholdt og har 
ingen indvendinger mod takstblad og vandafgift pr. 1. januar 2012. 

Ansøgningen om ændring af indvindingstilladelsen vil blive behandlet særskilt. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på 5620 3067. 

Med venlig hilsen 

(irsten HoTt Laursen 
Cand. scient 

Vedlagt: Godkendt takstblad 2012 til 2013 



Mosebølle Vandværk 
andelsselskab med begrænset ansvar 

Mosebølle 30. september 2011 
Faxe Kommune 
Teknik og Miljø 
Industrivej 2 
4683 Rønnede 

Takstblad 2012 Mosebølle Vandværk A.m.b.A. 

Vedlagt vandværkets årsrapport 2010/2011 og takstbladet 2012 til godkendelse. 
12011/12 forventer vi et underskud på kr. 10 - 20.000, da der i år er større udgifter til 
vedligeholdelse, teknisk assistance ved drift af vandværket og udgifter omkring sænkning af 
flourid-indholdet i boringerne. 

Mosebølle Vandværks væsentlige takster forhøjes efter at have været uændrede siden 2004: 
Det faste bidrag fra kr. 630,00 til kr. 700 pr. år excl. moms. 
Bidraget pr. m3 fra kr. 5,00 til kr. 6,00 excl. moms. 

Takstforhøjelserne vil forøge indtægterne med ca. 18.000 kr., så der vil blive balance i vandværkets 
drift og muligvis plads til afskrivning på nødvendige investeringer omkring sænkning af flourid-
indholdet i boringerne. 

Uændrede takster: 
Tilslutningsafgift kr. 15.000 excl. moms (der er ikke potentielle yderligere ejendomme at tilslutte). 
Rykkergebyr kr. 100. 
Gebyr for manglende aflæsning afvandmåler kr. 350 excl. moms. 
Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 375 excl. moms. 
Genåbningsgebyr kr. 375 excl. moms. 

Betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. 
Hvis betaling sker bagud for det foregående års forbrug, kan bestyrelsen ved manglende betaling, 
som har nødvendiggjort lukning afvandforsyningen til forbrugsstedet, forlange betaling af et 
a'contobeløb svarende til den forventede betaling for det igangværende år, før genåbning af vand-
forsyningen. | 
Formuleringen om forudbetaling/opkrævning bagud er ændret, så bestyrelsen kan indføre generel 
a'conto-opkrævning, som brugt af de fleste vandværker. 

Med venlig hilsen 

Kurt Solbjerg-Nielsen 
vandværkets formand 
Rylevej 16 
4640 Fakse 
e: ksol@elvis.dk - m: 30249220 

Morten Christensen 
vandværkets kasserer 
Egemosevej 6 
4640 Fakse 
e: m.c(ffic.dk - m: 20496334 

mailto:ksol@elvis.dk


Takster gældende for forsyningsåret 2 0 1 2 / 2 0 1 3 excl. moms: 

Driftsudgift 1/4 2012 - 31/3 2013 (ind. 

indvindingsafgift) 

Vandforbrug 1/1 2012 - 31/12 2012 

Vandmiljøafgift til staten 1/1 2012 - 31/12 2012 

Tilslutningsafgift 

Rykkerafgift ved for sen betaling kr. 100 pr. rykker. 

Gebyr for manglende selvaflæsning afvandmåleren kr. 350 excl. moms. 

Lukkegebyr (ved manglende betaling) kr. 375 excl. moms. 

Genåbningsgebyr kr. 375 excl. moms. 

Betalingsterminer fastsættes af bestyrelsen. 
Hvis betaling sker bagud for det foregående års forbrug, kan bestyrelsen ved 
manglende betaling, som har nødvendiggjort lukning afvandforsyningen til 
forbrugsstedet, forlange betaling af et a'contobeløb svarende til den forventede 
betaling for det igangværende år, før genåbning af vandforsyningen 
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