Tejn Vandværk
Takstblad 2021

Gældende fra 1. Januar 2021

Driftsbidrag:
Ekskl. Moms
1.225,00
256,50
8,99
6,18

Inkl. Moms
1.531,25
320,63
11,24
7,73

5.000,00

6.250,00

Byområde
Landområde
Landbrugsejendomme med dyrehold

18.000,00
23.000,00
38.000,00

22.500,00
28.750,00
47.500,00

Stikledningsbidrag (max. 32 mm) pr stk

12.000,00

15.000,00

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Målerleje (fast årlig afgift pr. måler)
Vandafgift pr. m3 (indeksreguleres en gang årligt)
Statsafgift af ledningsført vand pr m3

Dritsbidraget opkræves pr. kvartal til betaling 10/2-10/5-10/8-10/11
Vandmålere aflæses elektronisk pr. 31/12

Anlægs/tilslutningsbidrag:
Hovedanlægsbidrag
Pr parcelhus. Sommerhus, lejlighed, andelsbolig
Større forbruger efter forventet
årsforbrug
0 - 500 m3
501 - 2000 m3
2001 - 5000 m3
5001 - 10000 m3
Årsforbrug over 10.000 m3 fastsættes ved forhandling.

Fordelingsnøgle
1
2
3
4

Forsyningsledningsbidrag

Bidraget dækker for 0 – 50 meter stikledning. Er stikledningen længere end 50 meter, betales der efter regning fra entreprenør.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag
i.h.t. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings, stikledningsbidrag samt takster, vil fremover, hvert år pr. 1. januar blive indeksreguleret efter "Danmarks Statistik"
offentliggjort af DANSKE VANDVÆRKER pr. 1/10.
Afgift for etablering betales kontant efter skriftlig tilmelding, og inden etablering finder sted.

Gebyrer
Rykkergebyrer
Lukkebesøg (excl. Faktiske omkostninger ved lukke og genåbne)
Flyttegebyr
Ved frostskade eller anden skade på måler forårsaget af forbruger leveres og
udskiftes vandmåler af vandværket.
Vandmåler, (Kamstrup Multical 21)
Kontraventil + Plumpe
Montering af måler á 464kr.pr. time
Målerskift i alt
(kamstrup Flow IQ 3100 a´ 2692,5kr. + moms)
Gebyr ved brydning af vandmålerplombering uden vandværkets tilladelse
Fremsendelse af kopi af årsopgørelse eller vandregning fra vandværket
(ejendomsmæglere, advokater, ejere m.fl.)
opkrævningsgebyr EAN – Kunder
Montør besøg vedr. aflæsning med optiskøje. : 1 time á 464kr. + moms
Waterdisplay incl. Klargøring og aflevering på adressen.

100,00
800,00
250,00

momsfrit
momsfrit
312,50

1.081,00
129,00
464,00
1.674,00

1.351,25
161,25
580,00
2.092,50

600,00

750,00

300,00
40,00
464,00
1500

375,00
50,00
580,00
1875

Tillæg til Takstblad
● Angående den årlige aflæsning: Aflæsningen bliver foretaget elektronisk, førstkommende hverdage i januar
● Ved udstykning af et forbrugernummer i flere enheder f.eks. lejligheder o. lin.
skal der betales tilslutningsafgifter og sættes måler op til hver enhed.
● Ved vandtilslutning til ny bebyggelse skal der etableres målerbrønd ved skel, opsat for ejers regning.
● Ved renovering af stikledning kan Vandværket kræve en målerbrønd ved skel, opsat for ejers regning.
● Tilslutningsbidraget skal være betalt, inden tilslutningen foretages til vandværket.
● i forbindelse med nye lejemål sendes regningen til kun til ejer, som må indgå aftale med lejer i forbindelse
med huslejen – som regionskommunen i forbindelse med afløbsafgifter.
● i forbindelse med ejerskift, hvor ejendommen overgår til flexbolig eller sommerhus kan vandværket kræve
en målerbrønd ved skel, opsat for ejers regning.
● Ved manglende betalinger af afgifter, gebyrer og påbegyndt ledningsarbejde lukkes der for vandet,
som genåbnes ved betaling.
● Ved manglende betalinger af afgifter og gebyrer ved fraflytning, bliver der afbrudt for vandtilførsel til ejendommen.
Der genåbnes først til ny lejer eller ejer, når der er betalt for et lukkebesøg.

