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Takstblad, gældende fra 1. januar 2019

1. Anlægsindskud:
1.1 Alle nye forbrugere i området er omfattet af leverancer fra
andelsselskabet eller tilhørende forsyningsselskaber og som ikke
tidligere har betalt anlægsbidrag til det lokale forsyningsselskab

Kr.

6593,18*

1.2 Flere husstande, flere aftagere, ferielejligheder 90 % pr. enhed

Kr.

5.933,86*

2.1 Alle tilsluttede forsyningsselskabers forbrugere (der aftager vand fra VSK)
Betaler et fast årligt bidrag pr. enhed

Kr.

155,00

Alle tilsluttede vandværkers forbrugere betaler et fast årligt bidrag pr. enhed

Kr.

119,00

2.2 Alle nye forbrugere (nybyggeri), hvor der ikke tidligere er betalt anlægsbidrag
til det lokale forsyningsselskab, betaler årligt bidrag pr. enhed på

Kr.

155,00

2.3 Alle enkeltindvindere, der har betalt ledningsbidrag senest den
1.07.2003, skal ikke betale anlægsindskud til VSK

Kr.

155,00

2.4 Grundvandsbeskyttelse, pr. forbruger

Kr.

25,00

3. Driftsbidrag:
3.1 Afgiften pr. kubikmeter vand andrager året
Grundvandsbeskyttelse, pr. m3
Alle forsyningsselskaber og vandværker

Kr.
Kr.

3,95
0,25

3.2 Afgift pr. kubikmeter vand ved nødforsyning

Kr.

6,37

1.3 Almene vandværker, der ønsker at tilslutte sig andelsselskabet betaler
anlægsbidrag efter forhandling med VSK´s bestyrelse.
2. Ledningsbidrag:

(Forbrugere under Gudumholm, Sejlflod Enge, Storvorde samt Refsnæs Kær Vandværker)

Forbrugere anført under punkterne 2.1 og 2.2 betaler til dækning af udgifter til fælles
- Forsikringer
- Vandanalyser
- Medlemskontingent til DV, Danske Vandværker
I alt kr. 65,00
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4. Betalingsterminer m.v.:
4.1 Det årlige ledningsbidrag er forfalden til betaling senest d. 10. i forfaldsmåneden (april).
4.2 Driftsbidraget er forfalden til betaling senest d. 10. i forfaldsmåneden (april og oktober).
4.3 Anlægsbidrag er forfalden til betaling senest 14 dage efter at der er udsendt opkrævning.
4.4 Ved betaling efter forfaldsdag tillægges strafgebyr på 2 % pr. påbegyndt Måned, dog min. Kr. 50,00
5. Generelt:
5.1 Alle beløb er ekskl. moms.
5.2 Alle ændringer i medlemstallet skal uopfordret meddeles andelsselskabet én gang årligt pr. 1.januar.
5.3 Tilslutning til hovedanlægget af enkeltforsynede ejendomme må kun ske med bestyrelsens skriftlige
accept.
5.4 Positionerne 1.1 og 1.2 reguleres efter vandledningsindeks udarbejdet af Danske Vandværkers Forening.
Ovennævnte positioner er reguleret i h. t. følgende indeks:
*Oktober 2014 indeks sættes til 100
*Oktober 2015 indeks 99,62
-0,38 %
*Oktober 2016 indeks 101,27 1,27 %
*Oktober 2017 indeks 101,91 1,91%
*Oktober 2018 indeks 101,5
1,5 %

På bestyrelsens vegne
Ejnar Als Brix
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