Tebstrup Vandværk A.M.B.A
c/o Thue Weel Jensen, Ormedamsvej 7, 8660 Skanderborg
tlf. +45 42 96 42 98, Email info@tebstrupvand.dk

Takstblad 2021
Gældende fra 1/1 2021 og indtil nyt takstblad godkendes og publiceres
Alle beløb er eksklusive moms og i DKK
Tilslutningsafgift
Ved enhver ejendoms tilslutning betales hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og
stikledningsbidrag efter nedenstående takster. Udgifter til jordledning på privat grund, fra stophane til måler,
vedrører ikke Tebstrup Vandværk a. m. b. a.
Tilslutningsafgift består af følgende
1. Hovedanlægsbidrag, ideel-andel af hovedanlæg
2. Forsyningsledningsbidrag, bidrag til etablering af forsyningsledning
3. Stikledningsbidrag, bidrag til etablering af stikledning og stophane

DKK 15.800,00
DKK 8.600,00
DKK 3.700,00

Tilslutning i alt:

DKK 28.100,00

Såfremt en tilslutning kræver væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, kan vandværket forlange ekstra
hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.
Vandur skal installeres, inden vandforsyning til en ejendom/bolig etableres. Betaling af tilslutningsafgift skal
ske, før arbejdet med installation og tilslutning af stikledning med stophane påbegyndes. Byggemåler
monteres af værket og der afregnes til gældende forbrugspriser.
Arbejdet med installation af forsyningsledninger, stikledninger, vandure og stophaner forestås af Tebstrup
Vandværk ´s underleverandører, efter vandværkets til enhver tid gældende regulativ.
Vandværkets regulativ findes på hjemmesiden www.tebstrupvand.dk.
Forbrugsafregning
Driftsbidrag pr. år, pr. måler
Ekstrabidrag pr. år, pr. måler (kun forbrugere ved tidl. Lyngvejens Vandværk, indtil 1/1 2030)
Forbrug indtil 1.000 m3, pr. m3
Forbrug udover 1.000 m3, pr. m3
Vandafgift, herunder bidrag til drikkevandsbeskyttelse, pr. m3
Særafgifter
Rykkergebyr vedr. betaling (der beregnes ikke MOMS)
Rykkergebyr – andre rykkere (der beregnes MOMS)
Lukkegebyr (hertil omkostninger til VVS-installatør)
Genåbningsgebyr (hertil omkostninger til VVS-installatør)
Gebyr ved manglende selvaflæsning af målere (hertil omkostninger til Vvs-installatør)
Gebyr ved anmeldt fraflytning
Gebyr ved uanmeldt fraflytning, pr. time
(mininum DKK 500,00 og hertil omkostninger til VVS-installatør)
Gebyr ved manglende ejerskifteerklæring (ny ejer)
Forespørgsel fra advokat, revisor, ejendomsmægler
Gebyr for ulovlig vandforbrug/fjernelse af plombering eller måler
Gebyr for nedtagning/fjernelse af forbruger

DKK 650,00
DKK 1.361,00
DKK 3,10
DKK 1,70
DKK 7,18
DKK 100,00
DKK 150,00
DKK 500,00
DKK 500,00
DKK 150,00
DKK 100,00
DKK 350,00
DKK 150,00
DKK 500,00
DKK 5.000,00
DKK 10 000,00

