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Takstblad for Skærbæk Vandværk
Tilslutnings- og forbrugsbidrag for perioden 01.01.2022 til 31.12.2022 ekskl. moms og (inkl.
moms).
De nærmere vilkår vedrørende tilslutning, ejerforhold m.v. samt udførelse af vandinstallationer,
forbrug og lignende fremgår af vandværkets vedtægter og regulativ.
Tilslutningsbidrag og gebyrer for spildevandsoplysninger / - opkrævninger indekseres normalt i.h.t.
nettoprisindekset.
Forbrugspriser, faste driftsbidrag og øvrige gebyrer fastsættes hvert år af bestyrelsen for vandværket.

Tilslutningsbidraget for ejendomme inden for vandværkets normale forsyningsområde.
Tilslutningsbidrag (ekskl. stikledning)
Pr. parcelhus / lejlighed med selvstændigt målerafregning
kr. 3.286,- (4.108,-)
Pr. lejlighed ved afregning via fællesmåler
75 % af parcelhustilslutningsbidraget
Pr. klublejlighed / -værelse ved afregning via fællesmåler
55 % af parcelhustilslutningsbidraget
Pr. landbrug / erhverv ekskl. bolig
200 % af parcelhustilslutningsbidraget
Erhverv med årligt vandforbrug over 5.000 m3
Fastsættes efter forhandling
Stikledning
ø 32 mm
ø 40 mm
ø 50 mm
ø 63 mm
ø 75 mm

kr. 15.204,kr. 19.951,kr. 24.703,kr. 29.450,kr. 34.198,-

(19.007,-)
(24.938,-)
(30.878,-)
(36.812,-)
(42.747,-)

Tilslutningsbidraget indeholder følgende:
Bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og bidrag til stikledninger.
Tilslutningsbidraget for ejendomme uden for vandværkets forsyningsområde.
Udgiften til nedlægning af forsyningsledninger uden for vandværkets forsyningsområde, betales af
de grundejere, der herved opnår forsyning iflg. regulativets pkt. 3.1.
Offentlige afgifter
Ledningsført vand (vandafgift)

kr.

6,37

(7,96)

Forbrugspriser
pr. m3 vand indtil 3.000 m3
pr. m3 vand 3.000 – 30.000 m3
pr. m3 vand over 30.000 m3
pr. m3 vand vandværker

kr.
kr.
kr.
kr.

3,33
2,80
2,44
1,86

(4,16)
(3,50)
(3,05)
(2,32)

Målerleje og abonnement
Pr. målerinstallation

kr. 411,00

(513,75)

Faste driftsbidrag
Bidrag transmissionsledning
Kun Rejsby, Kærbølling indtil 31.12.2035 - pr. ejendom

kr. 800,00

(1.000,00)

Driftsbidrag:
Pr. bolig / lejlighed / erhverv fast årlig driftsbidrag

kr. 445,00

(556,25)

Parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse, udlejningsejendomme, skoler, erhverv o. lign. betaler 100%.
For lejligheder og boliger på plejehjem ydes en rabat på 50%.
Ved årsforbrug over 50.000 m3, fastsættes kapacitets- / faste driftsbidragstakster efter forhandling
med vandværket og forbrugeren.
Der betales halvårlig forud.
Gebyrer
Betaling efter sidste rettidig indbetalingsdato medfører, at der opkræves et gebyr på 100,- kr.
Der opkræves et administrationsgebyr for lukning på 200,- kr. og for genåbning på 200,- kr. (250
kr.) Hertil lægges eventuelle dokumenterede faktiske udgifter.
Udgiften for indgåelse af en betalingsaftale udgør 100,- kr.
Ved flytteopgørelser/ændringer opkræves et gebyr på 65,- kr. (81,25 kr).
Beløb ved flytteopgørelser - på under 25,- kr. inkl. moms - afregnes ikke.
Bestilling af papirudskrift af opgørelser m.v., som skal sendes til forbruger 35,- kr. (43,75 kr.).
Ved nedbrydning af en bolig skal der, for at bevare rettigheden til medlemskab af foreningen (og
dermed stikledningen m.v.), til stadighed betales et gebyr svarende til den til enhver tid gældende
faste afgift for et parcelhus. I modsat fald vil der, ved opførelse af en ny bygning på grunden, igen
skulle betales fuldt tilslutningsbidrag.
Hvor der gives tilladelse til nedlæggelse af en installation eller ved nedbrydning af en ejendom,
hvor der ikke kan eller senere vil blive genopført en ny selvstændig bygning med vandaftag, skal
vandledningen afproppes på hovedledning. Udgiften hertil afholdes af grundejeren.
Ved sammenlægning af byggegrunde / matrikler og lignende, som medfører ændringer af Skærbæk
Vandværks ledninger eller private ledningsnet, f.eks. ved nedlæggelse af stikledninger (”blinde”
stik, hvor der kan ske bakterievækst), skal grundejeren bekoste hele udgiften til omlægningen / frakoblingen fra ledningsnet i drift.

