GRUNDEJERFORENINGENS TILBUD
Pris på offentlig tilslutning ved min.80 husstande:
•

Pr. lbm. ned til 1.5meter under terræn i ubefæstet de første 35 meter.

400,-

•

Pr. lbm ned til 1.5meter under terræn efter 35 meter.

380,-

•

Pr. lbm. fra 1.5meter til 2.0meter under terræn i ubefæstet.

470,-

•

Pr. lbm. ned til 1.5meter under terræn i befæstet.

500,-

•

Pr. lbm. Fra 1.5meter til 2.0meter under terræn i befæstet.

595,-

•

Rense/inspektionsbrønd.

2.900,-

•

Sløjfning af brønde/tank.

1.800,-

•

Minimumspris er 7.300,- inkl. 10meter

Ved sløjfning af brønd menes der at man graver den øverste kegle af og slår i stykker, efterfølgende kan brønden
fyldes op med overskydende jord.
Skulle der ikke være jord nok, hentes der sand fyld ved grusgraven som opfyld, dette gøre på timebasis.
Det kan ske at man støder på ler rør eller betonrør, hvis dette er tilfælde skal der bruges specielmuffer som
koster 450,- de bliver typisk brugt ved huset sokkel der hvor røret kommer ud.
Det kan ske i sjældne tilfælde at der skal grundvandssænkes, dette vil blive en ekstra udgift men det er meget
sjældent.
Bliver der gravet i befæstet terræn er prisen kun for optagning af fliser, hvis fliserne ønskes lagt igen aftales
dette separat.
Træer og buske som er i vejen fjernes på timebasis a 450,- pr time
Med i dette tilbud er der myndighedsgodkendelse og tegning som udført.
Det bliver taget billeder undervejs som dokumentation til KS.
Det er en fordel at vi har en form for adgang til huset så vi kan funktionsteste systemet.
Alle priser er eks. Moms.
Myndighedsgodkendelse og syn er inkluderet i tilbuddet
Jeg håber dette har interesse og i ønsker at gøre brug af tilbuddet.
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