
Takstblad Fårvang Vandværk A.m.b.a. 2022

Driftsbidrag Kr. excl moms Kr. incl moms

Fast bidrag for interessanter pr. (bolig/leje/erhvervs enheder)  årligt 416,00 520,00

Fast bidrag for ikke interssenter 516,00 645,00

Målerleje type 2,5 m3 
125,00 156,25

Målerleje til typer der er større 150,00 187,50

Pris pr. m3 for interessenter 7,55 9,44

Pris pr. m3 for ikke interessenter 9,28 11,60

Vandafgift pr. m3  
6,37 7,96

BNBO Bidrag pr. m3
0,50 0,63

Tilslutningsbidrag Anlæg - i byzone

Stiklednings Hovedanlæg Forsynings Stikledning I alt kr. I alt kr.

dimension ledning excl moms incl moms

40mm 0-500 m3 13.000,00 6.651,00 6.651,00 26.302,00 32.877,50

50mm 501-1500 m3 13.000,00 12.851,00 10.011,00 35.862,00 44.827,50

63mm 1501-3000 m3 13.000,00 19.051,00 15.767,00 47.818,00 59.772,50

75mm 3001-? 13.000,00 25.451,00 22.308,00 60.759,00 75.948,75

Tilslutningsbidrag Anlæg - i landzone

Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr.

dimension ledning excl moms incl moms

40mm 0-500 m3 13.000,00 49.142,00 6.651,00 68.793,00 85.991,25

50mm 501-1500 m3 13.000,00 55.342,00 10.011,00 78.353,00 97.941,25

63mm 1501-3000 m3 13.000,00 61.542,00 15.767,00 90.309,00 112.886,25

75mm 3001- ? 13.000,00 67.742,00 22.308,00 103.050,00 128.812,50

Gebyrer excl moms incl moms

Ved lukning og genåbning samt ved beskadigelse af måler, betales ved genåbning 1000,00 1.250,00

Herudover betales faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.

Manuel aflæsning af vandmåler 250,00 312,50

Ved udarbejdelse af flytteopgørelse 250,00 312,50

Ved oplysning til advokat og ejendomsmægler, pr. forespørgsel 250,00 312,50

Opkrævningsgebyr ved giroopkrævning - pr. opkrævning 50,00 62,50

Ved for sen indbetaling af faktura, pr. rykkerskrivelse 150,00 momsfrit

Desuden tillægges rente beregnet med 1,5% pr. påbegyndt måned

Forbrugsbidraget opkræves 2 gange årligt.

Der skal betales for byggevand og vand til specielle formål, nærmere aftale indgås med vandværkets formand.

Tilslutningsbidraget opkræves med tillæg af dipositum på kr. 1.500,00 Depositummet tilbagebetales, såfremt ejendommens

stophane ikke er beskadiget på nogen måde efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.

Tilslutningbidraget reguleres hver den 01. januar.

Forsynings- og stikledningsbidraget reguleres ved Danske Vandværkers Forenings indeks pr. 01. oktober.

Såfremt eksisterende forbrugeres vandforbrug øges i henhold til gns. Af de foregående 3 års vandforbrug målt ud fra oven-

nævnte intervaller, vil forbrugeren skulle indbetale yderligere i forsyningsledningsbidrag i henhold til ovennævnte

udmåling.

(opkræves for staten)

Der betales for vand tappet fra brandstandere o.lign. til brug ved brandslukning o.lign. Brandvæsenet meddeler mængden af tappet vand til 

Vandværket, hvorefter der sendes opkrævning til Brandvæsenet. Der betales almindelig vandafgift pr. m3 samt "grøn" afgift efter Statens 

takster. 


