
version:   

ALMINDE VANDVÆRK 

A.M.B.A.   

1,1 . 
2016      

   Takstblad for 2016  

   

i henhold til i 

Vandværkets regulativ   

      

1.0 

Anlægsbidrag     

      

1.1      

For tilslutning til Vandværkets vandindvindingsanlæg og forsyningsledninger  

samt stikledninger til skel betales ved:  

indeks 99,62 
følgende 

for 2016   

      

Forbrugergruppe
r 

Vandværks
-andel 

Ledningsandel 
ved årligt forbrug på 

      0-500 Kbm 
501-1.000 

Kbm 
1.001-

2.000 Kbm 

Inden for 
bygrænse         

1. Eenfamiliehuse 
/Fritidshuse 

kr 
11.525,00 

kr 14.184,00 
kr 

17.731,00 
kr 

21.278,00 

2. Rækkehuse / 
Lejligheder 

kr 
11.525,00 

kr 10.456,00 
kr 

13.071,00 
kr 

15.685,00 

Uden for 
bygrænse 

        

3. 1+2+landbrug  
kr 

11.525,00 
kr 42.274,00 

kr 
52.842,00 

kr 
63.411,00 

      

4. Øvrige grupper  Efter regning   

      

5. Sløjfning af eventuel boring  Efter regning    

            

      

1.2      

Samtlige bidrag er gældende i Vandværkets forsyningsområde. 

      

  



1.3      

Regulering af anlægsbidraget og fast bidrag sker hvert år pr. 1. januar efter Danske 

Vandværkers "Indeks for tilslutningebidrag". 

Indeks gældende 
for 2016 99,62   

      

For alle bidrag betales moms i henhold til gældende lov. 

      

2.0 

Driftsbidrag     

      

2.1      

Fast årlig afgift:     

0 - 500 Kbm kr 299,00 298,86 300 

501 - 1.000 Kbm kr 1.096,00 996,2 1000 

1.100 - 2.000 Kbm kr 1.893,00 1892,78 1900 

2.001 -  Kbm kr 2.590,00 2590,12 2600 

      

2.2      

Kubikmeterpris  kr 3,25   

      

2.3      

Statsvandafgift pr. Kbm. kr 6,25   

      

2.4      

Brandstandere/-

slangeskabe privat    

pr. stk. årligt  kr 500,00   

      

2.5      

Gebyr for 

lukning  kr 500,00   

      

2.6      

Gebyr for genoplukning kr 500,00   

      

2.7      

Gebyr incl. morarenter pr. 

rykkerbrev 

kr 150,00   

  

      

2.8      

Bimåler: 

leje/vedligeholdelse årligt. 

Måler til nyinstallation er 

indeholdt i anlægsbidrag 

kr 150,00 

  

      



2.9      

Måler til udskiftning 
(frostsprængning o.lign.) 

efter regning 

  

2.10      

Flyttegebyr  kr 150,00   

      

2.11      

Gebyr for EAN-opkrævning kr 50,00   

      

For alle afgifter/gebyr betales moms i henhold til gældende lov.  
      

3.0 Betalingsbetingelser    

      

3.1      

Anlægsbidraget er forfalden til betaling, før der åbnes for tilførsel af vand til forbrugeren. 

      

3.2      

Forbrugsafgifterne betales med 2 aconto indbetalinger. Forfaldsdato er 1. februar og 1. august, og sidste 
rettidige indbetaling er den 10. i forfaldsmåneden. 

3.3      

Vandmålerne aflæses i december måned, hvorefter slutopgørelse over årets vandforbrug fremsendes til 
forbrugerne med forfald 1. februar, sidste rettidige indbetaling 10. februar. 

      

3.4      

Vandværket kan ved betalingsfristens overskridelse lukke for vandet efter forudgående udsendt 
rykkerskrivelse i henhold til i Regulativet. 
      

3.5      

Genoplukning kan kun ske ved betaling af genoplukningsgebyr samt øvrige skyldige afgifter. 

      

3.6      

Gentagne restance kan medføre krav om forudbetaling eller indbetaling af depositum. 
 


