
Skånska vattentornssällskapet

Taxa å afgifterna för begagnande af vatten

från Malmö Vattenverk. (1868)

§1

För det vatten, som användes till vanligt hushålls-

behof, erlägges för alla fastigheter i den egentliga

staden inom kanalerna, äfvensom för de af förstä-

dernas fastigheter, som äro belägna vid gator, ge-

nom hvilka vattenledningen framgår, årlig afgift i

mån af fastigheternas bevillningstaxeringsvärde,

nemligen:

För fastighet, hvars värde utgör:

under eller till och med   1.000 Rdr   4 Rdr

derutöfver till och med   1.500 Rdr   5 Rdr

derutöfver till och med   2.000 Rdr   6 Rdr

derutöfver till och med   2.500 Rdr   7 Rdr

derutöfver till och med   3.000 Rdr   8 Rdr

derutöfver till och med   4.000 Rdr   9 Rdr

derutöfver till och med   5.000 Rdr 10 Rdr

derutöfver till och med   6.000 Rdr 11 Rdr

derutöfver till och med   7.000 Rdr 12 Rdr

derutöfver till och med   8.000 Rdr 13 Rdr

derutöfver till och med   9.000 Rdr 14 Rdr

derutöfver till och med 10.000 Rdr 15 Rdr

och sedermera 50 öre för hvarje fullt tusental Rdr,

hvarmed taxeringssumman öfverstiger 10,000 Rdr.

För denna afgift är husegaren berättigad att, utom

pumpen i gården, låta anbringa en kran i hvarje

kök och brygghus eller tvättstuga.

§2

För vatten till fabriks- och näringsbruk betalas, för-

utom särskild afgift efter 1 §, 2 öre för hvarje fullt

hundratal kannor af hela den förbrukade vatten-

mängden. Denna bestämmes antingen genom

öfverenskommelse eller genom mätning.

§3

Der vatten användes i större mängd eller för an-

dra ändamål än för vanliga hushållsbehof, utan att

dock förbrukningen kan hänföras under 2 §, eger

Drätselkammaren bestämma en viss efter omstän-

digheterna lämpad årlig afgift.

§4

För andra kranar än de i § 1 omförmälde, eller för

s. k. extra kranar, erlägges årlig afgift af 4 Rdr för

hvarje.

§5

I tvifvelaktiga fall tillkommer det Drätselkammaren

att bestämma, efter hvilken af nästförestående

trenne pragrafer afgift bör erläggas, men förbruka-

ren vare alltid berättigad att begagna mätare och

efter det i 2 § bestämda pris betala det vatten han

använder.

§6

För de fastigheter, hvari vatten icke blifvit inledt,

erlägges till vattenverket årlig afgift med en tredje-

del af hvad i motsatt fall bordt efter § 1 för samma

fastigheter utgå.

§7

De i 1 och 6 §§ bestämde afgifter debiteras och

uppbäras i sammanhang med följande årets kom-

munalutskylder; men de, som utgå efter 2 och 3

§§, erläggas qvartalsvis och afgiften för extra kra-

nar under sista qvartalet.

Alla i denna taxa eller genom särskilda kontrakter

bestämda afgifter till vattenverket äro lika utmät-

ningsgilde, som öfrige kommunalutskylder.

Information:

1 kanna = 2,617 liter.

1 Rdr (Riksdaler) = 1 kr

Drätselkammaren = Kommunstyrelsen

Konungens Befallningshafvande (KB)= Lands-

hövdingen (Länsstyrelsen)

Taxereglementet blev i juli 1866 insänt av

drätselkammaren till stadsfullmäktige, och blev

antaget av stadsfullmäktige den 19 november

1866. Det dröjde till den 27 juli 1868 innan KB

fastställde taxereglementet.

Resolution.

Ofvanstående taxa å afgifter för begagnande af

vatten från Malmö Vattenverk varder härigenom

af Konungens Befallningshafvande fastställd, ved-

erbörande till efterrättelse.

Malmö Landskansli den 27 Juli 1868.

S. G. v. TROIL

                                                                P. Krok.


