
Asserbo By Vandværk Amba

Forbrugstakster og gebyrer er reguleret på basis af det udarbejdede budget for 2021.

I den faste forbrugsafgift indgår udgift til afskrivninger på anlæg og nye ledninger samt reparation og

vedligeholdelse af vandværk/boringer og finansposter. indeks 103,80

Ekskl. moms Inkl. moms

1. Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):

a. Forinden tilslutning til Vandværkets ledningsnet kan finde sted, skal der

indbetales andel i vandværkets anlæg og installationer

(boringer, maskiner, bygninger, ledningsnet og formue): 14.800,00       kr. 18.500,00       kr.

b. Bidraget tillægges bidrag til anboring, installation af stikledning,

målerbrønd m. stophane og udlevering af vandmåler: 11.100,00       kr. 13.875,00       kr.

2. Forbrugsafgifter: 

a. Fast afgift, for samtlige tilsluttede ejendomme uanset forbrug 950,00            kr. 1.187,50         kr.

b. Vandafgift, pr. m3
11,00              kr. 13,75              kr.

c. Vandskat, pr. m3 
6,37                kr. 7,96                kr.

3. Opkrævning:

a. For almindelig bolig fastsættes á conto bidraget i.f.t. det målte forbrug i perioden 1.1. - 31.12.:

Afgiften opkræves helårligt.

b. For storforbrugere opkræver vandværket afgifterne kvartalsvis bagud efter målt forbrug.

c. For ejendomme uden måler f.eks. nybyggeri beregnes afgift efter skønnet forbrug svar-

ende til helårsbeboelse 12 m3 pr. påbegyndt kalendermåned indtil vandmåler er opsat.

4.1 Gebyrer og renter:

Ved indbetaling af vandafgifterne senere end forfaldsdato tillægger Vandværket

rykkergebyr og renter efter de officielle takster.

4.2 Vandværkets gebyrer: time

a. Administrationsgebyr 0,6 300,00            kr. 375,00            kr.

b. Rykkergebyr 95,00              kr. (tillægges ikke moms)

c. Manuel aflæsning af måler, pr. gang 0,4 200,00            kr. 250,00            kr.

d. Lukke- og genåbningsgebyr, (ekskl. omkostninger) 2,0 1.000,00         kr. 1.250,00         kr.

e. Ejerskiftegebyr 1,0 500,00            kr. 625,00            kr.

f. For krav om kontrol af vandmåler, depositum: 2,5 3.850,00         kr. 4.812,50         kr.
inkl. gebyr 2.600 kr. til målelaboratorium. Tilbagebetales hvis måleren IKKE viser korrekt.

4.3 Renter

Ved for sen indbetaling kan vandværket beregne renter jvnf. lov om beregning af renter m.v.

5. Vandspild / overtrædelse af vandrestriktionerne:

Overtrædelse af vandrestriktionerne samt vandspild i øvrigt medfører ekstraordinær besigtigelse 

med ejendommens vandinstallation.

a. Tilsynet skal betales af andelshaveren efter de faktiske omkostninger.

Vandværkets timepris pr. person er: 1,0 500,00            kr. 625,00            kr.

b. Hvis vandmålerens / radiomodulets plombe brydes eller bliver afmonteret / beskadiget bliver måleren

udskiftet for ejers regning (regulativ punkt 9.11) 3,0 1.500,00         kr. 1.875,00         kr.

Ekstraordinært tilsyn, kontrol og administration 2,0 1.000,00         kr. 1.250,00         kr.

Ovenstående er inkl. udgifter til vandmåler, materialer og Vvs-installatør.

6. Ansvar:

Hvis lejer ikke betaler vandafgifter m.m., hæfter ejer for beløbet jfr. bestemmelserne  i Miljø- og Energi-

ministriets bekendtgørelse nr. 837 af den 27. november 1998 om individuel afregning efter målt forbrug.

7. Ikrafttrædelse:

Dette takstblad træder i kraft den 1.1.2021 og er gældende indtil nyt takstblad er udarbejdet og godkendt.
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