
Fra: Lea Vangstrup [leavangstrup@gmail.com]
Til: Chalotte Skjødt Østergaard Pedersen [csop@rebild.dk];Marie Louise Grøndahl Kristensen [mlgk@rebild.dk]
Sendt dato: 03-05-2021 15:54
Modtaget Dato: 03-05-2021 15:54
Vedrørende: Fwd: Anlægsbidrag Tiny House

Kære Charlotte og Marie Louise

Skørping vandværk vil gerne forsyne. Se nedenfor.

Vh 
LEA-

---------- Forwarded message ---------
Fra: Søren Alstrup Nielsen <san@planenergi.dk>
Date: man. 3. maj 2021 kl. 15.01
Subject: Anlægsbidrag Tiny House
To: Lea Vangstrup <leavangstrup@gmail.com>
Cc: Glenn Olsen (glenn-vvs@hotmail.com) <glenn-vvs@hotmail.com>, Christian Schmidt (chrvandschmidt@hotmail.com)
<chrvandschmidt@hotmail.com>

Hej Lea

 

Jeg kan forstå på Glenn, at du har forespurgt til vandforsyning vedr. dit projekt på Gl. Skørpingvej.

Jeg går ud fra, det er det samme projekt du tidligere har spurt til jf. vedhæftede mail.

 

Vandværket kan godt levere vand til projektet. Som jeg forstår projektet, er der tale om 27 mobile boenheder, som skal have
selvstændigt vandforsyning. Da hver boenhed antages at få egen postadresse er de sidestillet med parcelhus eller lejligheder og skal
afregnes efter vores takstblad.

Takstblad er tilgængelig på vores hjemmeside, dog er 2021 takster endnu ikke formelt godkendte. Uddrag af takstblad for 2020:

 

Dvs. at såfremt vandværket skal lave stik til hver boenhed og hver boenhed skal have individuel måler, vil det samlede anlægsbidrag
pr. boenhed være kr. 28.917 excl. Moms, i alt for 27 boenheder  kr. 780.759 excl. moms,-  (2020-priser).

 

Såfremt I selv laver forsyningsledninger internt på grunden og boligerne er med fællesafregning,  vil det samlede anlægsbidrag for 27
boenheder være kr. kr. 451.235,- excl. Moms (2020-priser) Vandværket placerer målerbrønd og hovedmåler på grunden, I skal så
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selv lave intern forsyning fra målerbrønden til de enkelt boenheder og etablere bimåler til de enkelte boenheder.

 

Jeg håber det er tilstrækkelig svar.

 

 

Med venlig hilsen

Søren Alstrup Nielsen

Bygningsingeniør

PlanEnergi

Jyllandsgade 1

9520 Skørping

 

T:    9682 0401

M:  4038 9724

F:    9839 2498
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