TAKSTBLAD 1/1 - 31/12 2019
1. LEDNINGSBIDRAG (Forsynings- og stikledning)
Ledningsbidraget er baseret på en partsfordeling, der er
således:
a. Parcelhus/lejlighed (én beboelse/én lejlighed)
b. Mindre erhvervsejendomme, incl. én beboelse
c. Landbrugsejendomme i drift og større
erhvervsejendomme
I tvivlstilfælde afgøres partsfordelingen af
vandforsyningen.
Ledningsbidraget udgør for tiden pr. part
men kan reguleres afhængig af omkostningerne ved
etablering af forsynings- og stikledninger til et område.
I landområder afholder vandværket omkostningerne indtil
6 meter fra byggelinie - I byområder indtil 1 meter inde på
grund.
Ledningsbidraget skal betales før tilslutning må finde
sted.
2. TILSLUTNINGSAFGIFT (Anlægsbidrag)
Tilslutningsafgift pr. ejendom/beboelse
Tilslutningsafgiften skal betales før tilslutning må finde
sted.

Side 1

1 part
2 parter
3 parter

Kr. 15.000,00

Kr. 7.500,00

3. VANDAFGIFT (Driftbidrag)
a. Målerleje: Alle typer ............
pr. år.
b. Fast afgift:
Fast afgift pr. ejendom (lejlighed) .pr. år.
c. Vandforbrug (m3):
Fast kubikmeterpris ............ pr. m3

Kr.

250,00

Kr.

650,00

Kr.

2,30

Vandafgiften opkræves halvårligt forud ved udsendelse af
indbetalingskort eller opkræves via PBS, og udgør et á
conto beløb, der reguleres én gang årligt ved aflæsning af
vandmåler og udsendelse af årsopgørelse. Forfaldsdatoer:
8/2 og 8/7.
Årsopgørelsen udsendes sammen med 1. aconto
Efterbetalinger/udbetalinger reguleres over 1.rate næste år.
Vandforsyningen kan herudover træffe særlige afgørelser
om betaling af vandforbrug.
4. SÆRLIGE AFGIFTER
Genåbningsgebyr
Gebyr for første rykker
Gebyr for anden rykker
Flyttegebyr
Faktureringsgebyr hvis ikke tilmeldt til PBS
Faktureringsgebyr tilmeldt PBS
Pålagte gebyrer er forfaldne til betaling fra pålæg.
Ved gentagne pålæg af rykkergebyr kan opkrævningen
blive ændret fra halvårlig til helårlig opkrævning.

Side 2

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

1.250,00
100,00
100,00
200,00
50,00
0,00

5. AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND
(Miljøafgift til staten)
I henhold til lov om afgift af ledningsført vand af 30.
juni 1993 opkræves en afgift pr. forbrugt M3, således:
6,18 kr. opkræves i afgift og 0,19 kr. opkræves i
drikkevandsbidrag, som er et bidrag til beskyttelse af
grundvandet.

6. BAGATELGRÆNSER
Afregningsbeløb på under kr. 100,00
udbetales/opkræves ikke.

7. RENTER
Efter forfald tilskrives 1,3 % i rente pr. måned

8. MERVÆRDIAFGIFT
Samtlige ovenstående takster, undtaget rykkergebyr,
tillægges den til enhver tid gældende merværdiafgift
(25 % moms).
9. UDBETALING AF TILGODEHAVENDE VED
FRAFLYTNING
Udbetaling Kan kun ske ved bankoverførsel og har en
forældelsesfrist på 3 år.
Foranstående takstblad for Andelsselskabet
Nordenskov Vandværk er af bestyrelsen vedtaget
som gældende fra den 1. januar 2019.
Side 3

kr.

6,37

