Takstblad Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 2021
Anlægsbidrag
Op til 300 m3
301 til 500 m3
501 til 1.000 m3
1001 til 2.500 m3
2.500 til 5.000 m3
5.001 til 7.500 m3
7.500 til 10.000 m3
10.001 til 15.000 m3

32 mm ledning
40 mm ledning
40mm ledning
50 mm ledning
50 mm ledning
50 mm ledning
63 mm ledning
63 mm ledning

Hoved Forsynings
Stik
anlæg
anlæg
ledning
6.276
6.368 11.259
10.460
6.368 14.073
20.920
6.368 14.073
52.300
6.368 17.591
104.602
6.368 17.591
156.902
6.368 17.591
209.203
6.368 21.989
313.804
6.368 21.989

Excl.
moms
23.903
30.901
41.360
76.259
128.560
180.861
237.559
342.161

Incl.
moms
29.878
38.626
51.701
95.324
160.701
226.076
296.949
427.702

Anlægsbidrag ved forventet årsforbrug større end 15.000 m3 fastsættes individuelt
og skal godkendes af kommunen
Anlægsbidrag ved installationer, hvor der ønskes større lednings dimension og/eller større måler end det til
forbruget nødvendige, fastsættes individuelt.
For enkeltliggende ejendomme udenfor det eksisterende ledningsnet samt ved nyetablering og
etablering i nyt leveringsområde betales kostpris + 10 % administration for etablering af
forsyningsledning.
Anlægsbidrag reguleres hvert år med DV indextal
Index 2020= 0,9989 svarende til -0,11 %
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr ejendom/bolig/måler
Målerafgift
Driftsbidrag pr m3
Statsafgift af ledningsført vand pr. m

3

850,00
150,00

1.062,50
187,50

7,50

9,38

6,37

7,96

Gebyrer
Faktureringsgebyr ved tilsendt indbetalingskort
Ved fakturering via betalingsservice PBS/NETS opkræves ikke gebyr
Rykkergebyr samt administration 1. rykker
Rykkergebyr samt administration 2. rykker (Lukkevarsel)
Betaling for lukning og genåbning betales efter regning dog minimum
Ekstra opgørelser samt opgørelser til ejendomsmægler/advokat
ved salg/flytning o.l.

50,00 momsfrit
100,00 momsfrit
100,00 momsfrit
1.500,00 1.875,00
281,00

351,25

Ved for sen betaling tillægges renter svarende til nationalbankens udlånsrente med et tillæg på 8 % pa.
Renten tilskrives det til enhver tid skyldige beløb d. 1 i hver måned.
momsfrit
Bilag til takstblad
Side 2

Side 1

Takstblad Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 2021
Bilag til takstblad
Målere aflæses elektronisk af vandforsyningen
Afregningsperioden følger kalenderåret 01/01 til 31/12.
Vandafgiften opkræves 2 gange årligt.
Forbrug i første halvår skal være betalt 15. september og
forbrug i andet halvår skal være betalt 15. marts
Indbetalingsadvisering udsendes ultimo februar og august.
Er indbetalingsadviseringen ikke modtaget 1. marts henholdsvis 1. september, kontaktes vandværket.
Henholdsvis 1. april og 1. oktober udsendes 1. rykker til de forbrugere, der er i restance.
Udebliver betalingen for restancen udsendes 2. rykker henholdsvis 10. april og 10. oktober.
Er restancen ikke betalt inden 8. dage efter udsendelse af 2. rykker (lukkevarsel) kan vandværket
uden yderligere varsel afbryde vandforsyningen.
Gebyrer, administrationsomkostninger og renter opkræves på næstfølgende opkrævning.
Genåbning kan først finde sted når skyldig vandafgift og gebyrer samt påløbne renter og udgifter til
lukning/genåbning er betalt.
Ejerskifte
I forbindelse med ejerskifte, henvises parterne til at benytte refusionsopgørelsen til
afregning af vandafgift.
Såfremt refusion ikke er foretaget, hæfter den nye ejer for eventuelle restancer og gebyrer.
Ejerskifte skal meddeles til vandværket.
Bemærk
Bestyrelsen henstiller til andelshaverne selv at holde øje med vandforbruget på måleren.
Ved et konstateret vandspild på skjulte rør er der en selvrisiko på 300 m3 pr. kalenderår før der kan søges
om fritagelse for vandafgift og statsafgift.
Især skal andelshaverne være opmærksomme på ledninger, ført over egen grund.
Vandværkets ansvar stopper 1m inde på grunden, jævnfør vedtægterne § 8.
Det betyder at vandspild, her fra og ind til ejendommen, hæfter andelshaveren for.
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