
 

 

Takstblad 2017 - for Esrum Vandværk  

  
  

  Kr.     .        Kr.     .        

  

Driftsbidrag og statsafgift:  

excl. moms  incl. moms  

Fast bidrag pr. år pr. boligenhed (en-familiebolig, sommerhus, lejlighed m.v.)  650,00  812,50  

Anlægsbidrag, besluttet på generalforsamlingen den 22. marts 2016  500,00  625,00  

Målerbidrag pr. år, ens pris uanset målerstørrelse  100,00  125,00  

Vandforbrug: betales efter forbrug – pr. kbm  6,50  8,13  

Vandskat og drikkevandsbidrag til staten (5,86 + 0,39): efter forbrug – pr. kbm  

Der beregnes fast afgift med 1 enhed pr. bolig.  

For ejendomme uden bolig beregnes minimum 1 enhed pr. tilslutning. Ved 

særlige forhold fastsættes grundgebyr og kbm af bestyrelsen.  

  

  

Diverse gebyrer:  

6,25  7,81  

Manglende oplysning af årsforbrug efter udsendt aflæsningskort   

     (Vandværket aflæser måler på adressen eller fastsætter skønnet forbrug)  

200,00  250,00  

Rykkergebyr ved manglende aflæsning og betaling, pr. gang (momsfri)  100,00  u/moms100,00 

Lukkegebyr - hertil kommer evt. udgifter efter regning  500,00  625,00  

Genåbningsgebyr - hertil kommer evt. udgifter efter regning  2.000,00  2.500,00  

Ekspeditionsgebyr – kopi af årsopgørelse og øvrigt materiale, pr. gang  260,00  325,00  

Opkrævning via indlæsningsbureau (EAN-numre) – pr. faktura  80,00  100,00  

Aflæsning foretaget af vandværket efter anmodning fra forbrugeren  

  

  

80,00  100,00  

Tilslutningsbidrag:  
Inden en vandforsyning kan etableres, skal der betales et indskud/tilslutningsbidrag  

   

til vandværket bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning.      

Hovedanlægsbidrag (kapitalindskud)  7.840,00  9.800,00  

Forsyningsledningsbidrag  

     Ved forsyning uden for område med etableret forsyningsledning,      

kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger.  

2.400,00  3.000,00  

Stikledningsbidrag (32/40 mm inkl. anboring, stophane og vandmåler)  

     Ved større stikledninger kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger.  

Byggevand betales med fast afgift og kbm-forbrug som ovenstående  

12.400,00  15.500,00  

jvf. vandforsyningsregulativet § 15,2, eller opkræves med fast beløb  500,00  625,00  

  

  

Øvrige bestemmelser:  

Betalingsfristen for afgifter ifølge nærværende takstblad fastsættes af bestyrelsen.  

Betales vandafgiften ikke rettidigt, beregnes renter af det skyldige beløb med 6% over Nationalbankens diskonto 

(morarenteloven). Rente beregnes pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato.  

For udsendelse af betalingspåmindelser og rykkerskrivelser beregnes et gebyr på 100 kr. jfr. ovenfor.  

Betales forfaldne vandafgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.  

For vandinstallationer, der ikke er omfattet af nærværende takstblad, fastsættes afgiften af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.  

Nærværende takstblad er gældende fra den 1. januar 2017.  

  


