TAKSTBLAD - 2011
A.

Anlægsbidrag i byområder:
1. Hovedanlægsbidrag med fordelingstal 1,0
kr. 14.215,00
2. Forsyningsledningsbidrag med fordelingstal 1,0
kr. 6.815,00
3. Stikledningsbidrag
kr. 3.990,00
Tilslutningspris ved normalforbrug i privat beboelse – excl. moms
kr. 25.020,00
Ved nyudstykningsområder: evt. tillæg til forsyningsledning fra eksisterende byområde

B.

Anlægsbidrag i landområder:
1. Hovedanlægsbidrag med fordelingstal 1,0
2. Forsyningsledningsbidrag med fordelingstal 1,0
3. Stikledningsbidrag
Tilslutningspris ved normalforbrug i privat beboelse – excl. moms

kr. 14.215,00
kr. 29.205,00
kr. 3.990,00
kr. 47.410,00

A+B Fordelingsnøgle 1,0 svarer til én boligenhed – erhverv fastsættes efter forventet forbrug op til 8,0
E.

Årligt driftsbidrag excl. moms.
1.
2.
3.
4.
5.

Fast afgift pr. år. pr. tilslutning (én tilslutning dækker én husstand)
Målerafgift
Driftsbidrag pr. m3 efter forbrug
Afgift for retten til indvinding af råvand
Afgift for ledningsført vand pr. m3

kr. 400,00
kr. 50,00
kr.
4,10
kr.
0,75
kr.
5,00

Momsregistrerede virksomheder, der anvender ledningsført vand i produktion kan fradrage afgiften i
forbindelse med momsangivelse.
H.

Gebyrer og afgifter excl. moms.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afgift for byggevand
Restancegebyr - momsfri
Rykkergebyr - momsfri
Gebyr for lukkevarsel - momsfri
Lukkegebyr *) - momsfri
Åbningsgebyr **)
Ejerskiftegebyr - momspligtig

kr. 1.125,00
kr. 150,00
kr. 150,00
kr. 150,00
kr. 1.125,00
kr. 1.125,00
kr. 150,00

*)

I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejder, der vil være nødvendige for at afbryde
vandforsyningen ved ejendomsskel.
**) I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejder, der vil være nødvendige for at genetablere
installationen til krævet standard, herunder etablering af målerbrønd hvis en sådan ikke forefindes.
Aflæsning af vandmålere foretages elektronisk af vandværket.
Vandafgifter og forbrug opkræves áconto forud halvårligt pr. 01.01. og 01.07. og forfalder til betaling den 12. i
forfaldsmåneden. Momsberegningen foretages pr. forfaldsdato.
Tilslutningsafgifter og vandafgifter reguleres årligt pr. 01.01. og skal godkendes af Vejen Kommune.
Takstbladet er udarbejdet efter ”Takstgrundlag for Vandværker i Vejen Kommune af 1. marts 1998”.
Bestyrelsen
I/S ANDST VANDVÆRK

