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TAKSTBLAD 2011
Anlægsbidrag, der betales ved ejendommens tilslutning med
og

et hovedanlægbidrag,
et forsyningsledningsbidrag,
et stikledningsbidrag.

Hovedanlægsbidrag betales i h.t. følgende fordelingsnøjle:
Tilslutningsart

Fordelingsnøgle
(forbrugsenheder)

Bolig (enfamiliebolig, lejlighed), forretning og småerhverv:
1 enhed
Større forbrugere:
Med årsforbrug
500 2.000 m³/år
2 enheder
2.001 5.000 m³/år
3 enheder
Ved årsforbrug over 5.000 m³/år fastlægges antal af enheder, i hver enkelt tilfælde.
Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift):
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

Kr.

8.000,-

Forsyningsledningsbidrag pr ejendom (matr.nr.)

Kr.

20.000,-

Stikledningsbidrag pr. stk incl. målerbrønd

Kr.

8.000,-

For større stikledning (over 50 mm) fastlægges i hvert enkelt tilfælde bidrag for stikledning og
målerbrønd. Omkostninger til jordledning afholdes af grundejeren.
Driftsbidrag, der betales ½-årligt
Fast årlig afgift pr. målerenhed / forbrugsenhed
Fast årlig afgift til ledningsudskiftning pr. forbrugsenhed
Vandafgift pr. m³
Statsafgift af ledningsført vand pr. m³

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

500,200,5,50,5,00,-

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

400,400,100,100,-

Gebyrer:
Lukkegebyr plus påløbne omkostninger
Genåbningsgebyr plus påløbne omkostninger
Restancegebyr pr.gang
Gebyr ved for sent aflevering af aflæsningskort

Alle anførte priser er ekskl. moms
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Bemærkninger:











Der skal ved nye forbrugere og ved renovering eller reparation af stikledninger opsættes
målerbrønd i ejendomsskel.
Opsætning af vandmålere med brønd skal foretages af vandværket.
Ejendommens ejer er ansvarlig for meddelelse og udfyldelse af flytteopgørelse ved ejerskifte.
Hvis en forbruger, gennem en sammenhængende periode på 3 år har haft et vandforbrug
svarende til en større fordelingsnøgle, opkræves nyt hovedanlægsbidrag svarende til de øgede
forbrugsenheder. Reduktion af vandforbrug medfører ikke tilbagebetaling af allerede indbetalt
anlægsbidrag.
Fast årligt driftsbidrag betales pr. tilslutningsenhed (måler) af ejendommens ejer. Afregning fra
lejere/brugere (bimålere) direkte til vandværket kan kun ske, såfremt der er betalt
tilslutningsafgift for den enkelte forbrugsenhed.
Alle forbrugere er forpligtiget til at meddele vandværket, hvis der er eller har været
uregelmæssigheder i vandforsyningen, herunder at meddele lækager på forbrugerens egen
jordledning. Henvendelse kan ske til formand eller kasserer.
1. restance udsendes 14 dage efter rettidig betaling. 2. restance udsendes 14 dage herefter med
lukkevarsling.

Flyttemeddelelse skal gives til:
Kerte & Omegns Vandværk
v/ kasserer
Lise Hansen, Kaslundvej 22, Ørsbjerg
5560 Aarup

Principskitse for ledningstyper:

Hovedanlæg ( vandværk )
Skel
Forsyningsledning
Kørebane
Kørebane
Skel
Matr.nr. 2 a
mark, nabo

Stikledning

Ejendomsskel (ansvarsgrænse)

Åvej 16
Matr. nr. 14 t
have

Jordledning

