Kelstrup Strand Vandværk
Takstblad 2020
Driftsbidrag (forbrugsafgifter)
Fast årlig driftsbidrag pr. afregningsmåler
3
Vandafgift pr. m .
3
Statsafgift af ledningsført vand pr. m (Vandskat)
Drikkevandsafgift pr. m3

d. 1/1 2020

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Ex. moms
650,00
6,50
6,18
0,19

Inkl. moms
812,50
8,13
7,73
0,24

Ex. moms

Inkl. moms

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) parcelhus, sommerhus, lejlighed,
andelsbolig
Hovedanlægsbidrag:
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag

Kr.
Kr.
Kr.

4.000,00
8.000,00
8.000,00

5.000,00
10.000,00
10.000,00

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Kontor-, forretnings-, erhvervs- og
landbrugsejendomme samt hotel og restaurant
Hovedanlægsbidrag:
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag

Kr.
Kr.
Kr.

6.000,00
12.000,00
12.000,00

7.500,00
15.000,00
15.000,00

Alle tilslutningsbidrag skal betales inden tilslutningen påbegyndes.
OPKRÆVNINGSMETODE/-TIDSPUNKTER:
Vandafgiften opkræves af Provas A/S – vandafregningsåret er kalenderåret – der opkræves i 4 á rater
gennem året og en slutopgørelse
NYE BYGGEGRUNDE/INSTALLATIONER:
I forbindelse med byggemodning af nye byggegrunde (vand, vej og kloak) samt ved andelshavernes
udskiftning/omlægning af jordledninger (vandledningen på egen grund, som man selv skal bekoste),
sætter vandværket en målerbrønd i grundens terrænhøjde. Hvis grundens terrænhøjde efter
byggeriet/omlægningen af jordledningerne ændrer sig opad eller nedad, skal målerbrøndens højde
reguleres, så aflæsning og periodisk udskiftning af vandmåleren stadig er mulig uden besvær. Udgifter i
forbindelse med regulering af målerbrøndens terrænhøjde afholdes af ejendommens ejer.
DEPOSITUM:
Erhvervsvirksomheder afkræves endvidere et depositum ud fra et skønnet årligt vandforbrug. Beløbet
henstår til evt. forretningsophør, ejerskifte eller lignende, hvor det tilbagebetales efter modregning af
eventuel uafregnet vandafgift til værket. Øvrige andelshavere kan i øvrigt efter bestyrelsens skøn blive
pålagt at betale depositum.
MANGLENDE AFLÆSNING AF VANDURET:
Undlader man 2 år i træk, at aflæse vanduret pr. 31.12. kan andelshaveren dels pålægges et gebyr på
kr. 100,00 inkl. moms og dels pålægges at foretage og indsende aflæsningen til vandværket, der så om
nødvendigt vil foranledige afregningen korrigeret. Efterkommer andelshaveren ikke dette og bliver
gebyret for manglende aflæsning ikke betalt, vil vandforsyningen blive afbrudt, at vil først blive genåbnet
igen efter at vi har foretaget aflæsningen og gebyrer for manglende aflæsning og genåbningsgebyr er
betalt (i alt kr. 2.100 + moms).
GENÅBNINGSGEBYR:
Genåbningsgebyr efter lukning af forsyningen på grund af manglende betaling af afgifter mm.
Eller andre påbud fra bestyrelsen der ikke overholdes kr. 2.000,00 inkl. moms
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Gebyrer
Rykkegebyr
Gebyr for aflæsning af vandmåler
Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning
Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

d. 1/1 2020

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

Ex. moms
100,00
250,00
Efter regning
500,00
2.000,00
Efter regning

Inkl. moms
Momsfrit
312,50
Moms frit
2.500,00

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for Vandforsyningen.
De anførte tilslutningsafgifter omfatter alene tilslutning til det eksisterende forsyningsnet.
Såfremt der sker en udvidelse af forsyningsnettet vil der blive udarbejdet et nyt takstblad.
Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private vandværker i Haderslev kommune sept. 2015
Gyldigheds periode d. 1/1 2020 til 31/12 2020
Takstbladet er godkendt af Haderslev kommune, den 5. marts 2020
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