Takstblad 2013 for spildevand
Gældende fra 1. januar 2013
Lemvig Vand & Spildevands telefon- og åbningstider: man-torsdag: 10:00 - 15:00, Fredag: 10:00 - 12:00
Adresse: Rønbjerghage 31, 7620 Lemvig
EAN nr. 5790001963507 (spildevand)
CVR. nr. 32832296

Tlf. 96 90 80 00 (døgnservice)
Fax.96 90 80 01
E-mail post@lvs-as.dk
kr. ekskl.

Vandafledning
Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig
Vandafledningsbidrag inkl. statsafgift

moms
566,50
23,55

pr. måler
pr. m³

kr. inkl.
moms
708,13
29,44

Erhvervsejendomme uden vandmåler skønnes vandforbruget.
Boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m² pr. år
Ejendomme der leder vand (ud over vandmåleren) til spildevandssystemet der kan sidestilles med spildevand skal betale vandafledningsbidrag.

Særbidrag, særligt forurenende virksomheder
Erhvervsvirksomheder med særligt forurenet spildevand skal betale særbidrag i henold til Betalingsvedtægt 2013 Lemvig Vand og Spildevand A/S.
Særbidragsformlen fremgår af Betalingsvedtægt 2013 Lemvig Vand og Spildevand A/S . Taksten sættes til 7,4 kr. pr. forureningsenhed, men reguleres forår 2014
når udgifterne til det særlige forurenede spildevand for 2013 foreligger.
Virksomheden skal selv betale for prøveudtagning og analyser efter nærmere aftale med Lemvig Vand & Spildevand A/S.

Vejafvandingsbidrag
Lemvig Kommunes vejbidrag fastsættes hvert år ud fra en procentsats af udgifterne til kloakledningsanlæggende og må max. udgøre 8%.
For 2013 forventes procentsatsen at være 7,5%. Procentsatsen reguleres endeligt når de afholdte udgifter til kloakledningsanlæggene for 2013 foreligger.

Tilslutningsbidrag
Der betales tilslutningsbidrag i henhold til Betalingsvedtægt 2013 Lemvig Vand og Spildevand A/S
Ejendomme
Tilslutningsbidrag pr. ejendom (standardbidrag)
Ejendomme der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag)

pr. enhed
pr. enhed

kr. ekskl.
moms
46.945,64
28.167,38

kr. inkl.
moms
58.682,05
35.209,23

Erhvervsejendomme
Pr. påbegyndt 800 m² grundareal
Ejd. der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag) pr. påbegyndt 800 m² grundareal

pr. enhed
pr. enhed

46.945,64
28.167,38

58.682,05
35.209,23

Al kloaktilslutning skal udføres af aut. kloakmestre.

Ejendomme med egne afløbsforhold opkræves følgende statsafgifter
Afgiften tillægges ikke moms
Kommunal godkendt direkte udledning f.eks. til septiktank eller dræn
Kommunal godkendt direkte udledning til åben grøft
Kommunalt godkendt nedsivningsanlæg (med rensning)
Kommunalt godkendt biologisk sandfilter
Kommunalt godkendt biologisk renseanlæg
Kommunalt godkendt rodzoneanlæg
Kommunalt godkendt rislefilter

kr. pr.
m³
3,80
3,80
0,50
1,60
1,60
1,60
1,60

Obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke
Thingstrup Maskinstation vandt EU-licitationen for tømningsordningen for årene 2012 - 2015.
Thingstrup Maskinstation træffes på telefon: 96 48 27 15
Almindelig tømning af max. 3m³ tank på planlagt rute
Tømning af flere tanke på samme ejendom, pris pr. ekstra tank max. 3 m³
Ekstra årlig planlagt tømning max. 3 m³ (min. 30 dages varsel ellers er det akut tømning)
Ved tanke over 3 m³ er prisen pr. m³ ud over den almindelige tømning
Forgæves kørsel, tillæg ud over almindelig tømning
I tilfælde af behov for ekstra slange over 50 m og max. 100 m, takst tillægges den almindelige tømning

kr. ekskl.
moms
pr. enhed
pr. enhed
pr. enhed
pr. m³
pr. enhed
pr. enhed

kr. inkl.
moms

510,00
255,00
510,00
170,00
255,00
127,50

637,50
318,75
637,50
212,50
318,75
159,38

Tanksystemer regnes for en almindelig tømning når der f.eks. er flere opføringsrør på samme system og når der indgår flere tanke i samme system, dog
max. afstand på 10 m og max. 3 m³ total volumen for tankene.
Lemvig Kommune har indført obligatorisk tømningsordning. Ordningen administreres og udføres af Lemvig Vand & Spildevand A/S.
Det betyder at alle septiktanke skal tømmes mindst en gang årligt af Lemvig Vand & Spildevand A/Ss tømningsentreprenør..
Er der behov for flere planlagte tømninger skal Lemvig Vand & Spildevand A/Ss tømningsentreprenør benyttes. Kontakt Rikke Pedersen på tlf.: 96 90 80 04.

Akutte tømninger kan foretages af nedenstående godkendte tømningsentreprenører, kontakt entreprenør for pris:
M.J. Brøndboring APS
Thingstrup Maskinstation
Ole Hvas
Sandkjærhøj Maskinstation
Ramme Maskinstation

Der kan forekomme løbende ændringer af godkendte tømningsentreprenører, se takstblad på www.lvs-as.dk

Se i øvrigt: Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune på www.lvs-as.dk
Slam fra slamsuger modtages kun på Harboøre Renseanlæg. Kontakt Jan Nielsen på mobil: 2145 9788.
For at kunne aflevere slam skal slamsugeren være registreret og godkendt på Harboøre Renseanlæg.

Modtagelse af slam fra septiktanke, samletanke og spulevogne fra transportører/slamsugere.
Pris pr. m³

kr. ekskl.
moms
78,00

kr. inkl.
moms
97,50

Gebyrer
Første rykker
grundet for sen betaling
( momsfrit beløb )
Anden rykker
m/ lukkevarsel
( momsfrit beløb )
Manglende returnering af aflæsningskort
Flytteafregning
Oprettelse af betalingsaftale
Lukning
de faktiske udgifter
Oplukning
de faktiske udgifter
Måleraflæsning
v/ ejerskifte samt bestilt aflæsning
Målerskifte grundet frostsprængning eller hærværk lodret monteret. Pris tillægges udgift til monteringstid.
Målerskifte grundet frostsprængning eller hærværk vandret monteret. Pris tillægges udgift til monteringstid.
Gebyr for genetablering af brudt målerplombe
Målerprøvning på aut. prøvelaboratorie inkl. fragt men ekskl. evt. ny måler
Se i øvrigt: Betalingsvedtægt 2013 Lemvig Vand og Spildevand A/S på www.lvs-as.dk

kr. ekskl.

kr. inkl.

moms

moms

100,00
100,00
100,00
250,00
100,00

125,00
312,50
125,00

300,00
660,00
380,00
300,00
750,00

375,00
825,00
475,00
375,00
937,5

