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T A K S T B L A D   F O R   2 0 1 6   

=========================== 
 

 

Helårlig driftsbidrag: 

  

Variabel forbrugsafgift                                              pr. m
3     

kr.           9,50 

 

Fast afgift pr. forbrugssted  (forbrug max. 300 m3/år):  kr.       950,00 

ved forbrug mere end 300 m3: 

  Forbrug mellem 301 og 600 m
3
 2 andele pr. enhed. 

  Forbrug over 601 m
3
  3 andele pr. enhed. 

Forbrug, herunder vandspild og lign., foranlediget af ledningsbrud, brud på målerens 

plombe, manglende måler/målervisning m.v. fastsættes skønsmæssigt efter bestyrelsens 

afgørelse med     pr. m
3
 kr.            9,50 

 

Udover ovennævnte m
3
-takster opkræves Statslige afgifter  i alt       pr. m

3
 kr.            6,25 

(grøn vandafgift kr. 5,86 og drikkevandbidrag kr. 0,39  pr. 1. jan. 2016.  

 

A'conto opkrævning finder sted 2 gange årligt med forfaldsdato henholdsvis 1. marts og 1. september.   

Årsopgørelse pr. aflæsningsdagen 1. november udarbejdes og indgår i opkrævningen 1. marts. 

 

 

Anlægsbidrag  (tilslutningsbidrag): 

 

Anlægsbidrag består af: 

hovedanlægsbidrag + forsyningsledningsbidrag + stikledningsbidrag. 

 

Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres hver 1. januar i henhold til indekstal fra Danmarks Statistik. 

 

Stikledningsbidraget omfatter etablering af 1 stikledning (fra vandværkets forsyningsledning til ejers skel) 

og udlevering af 1 vandmåler pr. matrikel.  For ejendomme mere end 20 m fra forsyningsledning 

fastsættes stikledningsbidraget efter forhandling. 

 

Grundejer bekoster selv etablering af ledning på privat grund. 

 

Ved udstykninger eller nye tilslutninger, som kræver forsyningsledninger nedlagt, betales anlægsbidraget 

efter forhandling. 

 

Der er pr. primo januar 2016 foretaget en nyberegning af anlægsbidraget, og det samlede anlægsbidrag 

for 2016 udgør herefter følgende beløb: 
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Takstblad 2016 - fortsat: 

 

 

Zone 

Hovedanlæg  

kr. 

Forsynings-

ledninger          

kr. 

Stikledning  

kr. 

I alt  incl. 

moms   kr. 

Dåstrup By 24.561,65 17.238,84 12.700,00 68.125,50 

Udenfor 

Dåstrup By 24.561,65 32.400,00 12.700,00 87.077,00 

 

 

 

Andre bidrag / gebyrer:  

 

Gebyrtype 
Ekskl. moms           

kr. 

Inkl. moms       

kr. 

Rykkergebyr 100,00 momsfri 

Meddelelse om vandlukning (anbefalet brev) 300,00 momsfri 

Genåbningsgebyr + omkostninger 500,00 625,00 

Kopi af årsopgørelse 250,00 momsfri 

Måleraflæsningsgebyr 250,00 312,50 

Gebyr for ikke tilmeldt PBS  50,00 momsfri 

Assistance ved lokalisering af stophane resp. ved 

afbrydelse af vandforsyning p.g.a. manglende 

stophane 500,00 625,00 

Overtrædelse af vandingsregler 500,00 625,00 

 

 

 

Alle beløb tillægges moms, p.t. 25 %. 

 

 

 

 

 

 


