Takstblad for Ll. Skensved Vandværk a.m.b.a.
Gældende fra 1. Januar 2016.
Hovedanlægsbidrag.
Parcelhuse / Tæt Lav bebyggelse / Beboelsesejendomme / blokke,
Samt mindre erhverv.

Parcelhuse + Tæt- lav bebyggelse
Beboelsesejendomme/blokke
Mindre erhverv

0
0
0

-

500 m3
500 m3
500 m3

pr. boligenhed
pr. lejlighed
pr. erhverv.

=
=
=

kr.
kr.
kr.

10.000
8.000
15.000

Hovedanlægsbidrag Erhverv.
Minimum hovedanlægsbidrag for erhverv fra 500 m3 op til 4000 m3
Forbrugere med årsforbrug fra
Forbrugere med årsforbrug fra
Forbrugere med årsforbrug fra

4000
7001
8501

- 7000 m3
- 8500 m3
- 10000 m3

=
=
=

kr. 50.000
kr. 60.000
kr. 70.000
kr. 80.000

Forbrugere med et forventet årsforbrug på over 10.000 m3 forhandles individuelt.
Er der krav til større forsyningsledning til brandslukningsformål forhandles dette individuelt.
Hvis en forbruger stiger til et højere forbrug end forudset/aftalt, vil der blive opkrævet en eller flere ekstra anlægsbidrag.
Tilbagebetaling af bidrag vil aldrig finde sted selv om forbruget skulle blive reduceret.

Forsyningsledningsbidrag.
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom. ………………………………………………..

kr. 14.000,00

Stikledningsbidrag.
Stikledningsbidrag pr. stik op til 40 mm, med tilhørende jordstophane..………….. kr. 10.000,00
Merudgiften til stikledning større end 40 mm. med tilhørende større vandmåler, samt ved ønsker om
speciel og vanskelig placering af jordstophane, tillægges ovennævnte stikledningsbidrag.
Taksterne er gældende inden for kommunegrænsen, andre tilslutninger aftales individuelt.
Erhvervsområder
Udgifterne til etablering af forsyningsledninger i erhvervsområder afholdes af byggemodningsforetagendet, der
overdrager ledningsnettet til vandværket.
Bidragene til hovedanlæg, stikledning og jordstophane, betales af grundejeren ved tilslutning.
Hvis grundene er solgt af Kommune eller byggemodningsfirma fuldt byggemodnet, er det de pågældende foretagender der betaler bidragene.
Byggevand aftales med vandværket, der etablerer målerbrønd og måler efter regning.

Driftsbidrag
Fast årligt afgift pr. afregningsmåler fra (1,5m3 til 2.5m3)……...
kr.
Fast årligt afgift for større målere
kr.
Fast årligt afgift pr. ejendom med ekstra tilbageløbssikring inc. årlig afprøvning (se vandværkets regulativ § 8.1.6.)………………….. kr.
Vandpris pr. m3…………………………………………………………….. kr.
Statsafgift pr. m3……………………………………………………………. kr.
Rykkergebyr pr. gang ……………………………………………………… kr.
Lukkegebyr …………………………………………………………………. kr.
Gebyr for aflæsningsbesøg.
…………………… ……………………….. kr.
Genåbning efter regning
Fast årligt bidrag pr. sprinklerstik med 20m3 genopfyldningskapacitet kr. 1.200,00

200,00
500,00
500,00
3,00
6,25
100,00
500,00
240,00

Alle beløb i takstbladet er ekskl. moms.
Rykkergebyr og lukkegebyr er momsfri.
Driftsbidrag er helårlige og betales forud med forfaldsdag den 10. april.
m3 forbrug betales a/conto efter skøn, måleraflæsning 31. december.
Ved manglende aflæsning afregnes efter skønnet forbrug minimum 170 m3.
Husk at meddele vandværket hvis der sker ændring i din vandinstallation.
Ændringer i vandinstallationen skal foretages af autoriseret VVS firma.
I øvrigt henvises til Vandværkets Regulativ § 9.9 hvis der opstår uenighed om eksempelvis målerens nøjagtighed ved for eksempel frost eller andet.
Regulativet kan ses på vandværkets hjemmeside Skensvedvand eller ved henvendelse til bestyrelsen.

