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Takstblad 2015
Kære Forbrugere
I forbindelse med gennemførelse af Banedanmark-projektet har vandværket i 2014 haft anlægsudgifter i størrelsesordenen 1,9 mio. kroner ekskl. moms, hvilket er væsentligt over et almindeligt år. Vandværkets ordinære likvide beholdninger blev opbrugt primo november måned i 2014, og i resten af året – frem til indbetalinger
i marts måned – må vi bruge af de midler, der er forudbestemt til fremtidige indsatsplaner. Det er derfor evident, at vandværkets likvide situation ”genoprettes” efter dette ret ualmindelige driftsår.
For at sikre et likvid beredskab af en vis størrelse, herunder evne til at foretage nødvendige udskiftninger og
reparationer af ledningsnettet, finder vi det tvingende nødvendigt at opkræve mere i vandafgift, så vi på sigt
får likviditetsmæssig kompensation for årets ekstraudgifter.
For ikke at belaste forbrugerne unødigt sker ”genopretningen” over 3 år, idet det er bestyrelsens vurdering, at
likviditeten i 2015 vil kunne bære igennem, når der holdes igen med renoveringsarbejder.
I forhold til 2014 vil det ekstraordinære bidrag betyde, at den faste afgift stiger med 154,- kr., og forbrugsafgiften stiger med 2,56 kr. pr. m3, begge ekskl. moms.
I forhold til en "standard-husstand" (forbrug på 100 m3 pr.) år vil det medføre en ekstra betaling pr. år på ca.
560,- kr. inkl. moms i årerne 2015-2016-2017.
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Nye medlemmer
Husk at fortælle, når I flytter ind, så I ikke risikerer at
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