
Excl. moms Incl. moms

kr 100,00 125,00

kr 100,00 125,00

kr 220,00 275,00

kr 25,00 31,25

kr 445,00 556,25

Excl. moms Incl. moms

kr 0,25 0,31

kr 6,40 8,00

kr 6,37 7,96

kr 13,02 16,28

Excl. moms Incl. moms

kr 100,00 Momsfrit

kr 150,00 187,50

kr 250,00 Momsfrit

kr 250,00 Momsfrit

kr 1.000,00 1.250,00

kr 500,00 625,00

kr 2.000,00 Momsfrit

*Forbruger ønsker ekstra kontrol af vandmåler - ingen fejl  - forbruger betaler

*Ved konstateret fejlvisning på måler over/under 10%, ingen regulering

*Forbruger ønsker ekstra vandanalyse, vandanalysen medfører ingen påbud - Forbruger betaler

*Overtrædelse af påbud pålægges overtræderen iflg. medgået udgift

Indskud Hovedanlæg

Bidrag Forsyningsledning

Bidrag Stikledning

Anlægsbidrag til VSK

Anlægsbidrag Excl. moms

Anlægsbidrag Incl. moms

* Tilslutningsafgift på Havørnen og Kongeørnen udgør kr. 17.999,98  inkl. moms(VSK bidrag+stikledning)

*Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1.januar efter indeks for lednings-

kr 6.593,18 kr 6.593,18

Fast afgift i alt

Variable bidrag i alt

Egense Nord Vandforsyning 

Takstblad, gældende fra 1. januar 2019
Fast afgift

Fast årligt bidrag pr. boligenhed

Fast årlig bidrag, pr. medlem

Vand

Statsafgift (vandskat) af ledningsført vand pr. m3

Variable bidrag

Ledningsbidrag til VSK

Grundvandsbeskyttelse pr. m3

Fast bidrag, grundvandsbeskyttelse

Gebyrer

Rykkergebyr (kun en rykker sendes, herefter lukning af vandforsyning)

Flyttergebyr

Gebyr, ekstraordinær aflæsning af vandmåler 

Gebyr for manglende adgang til måler

Genåbningsgebyr af vandforsyningen

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Tilslutning til vand uden tilladelse

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

En familie- By- og Flere husstande Landhus Landbrug

kr 5.195,00 kr 5.195,00 kr 5.195,00 kr 5.195,00

kr 8.551,07 kr 7.695,96 kr 17.102,13 kr 25.653,20

kr 7.939,06 kr 7.145,16 kr 15.878,12 kr 23.817,18

kr 28.278,31 kr 25.969,98 kr 44.768,44 kr 61.258,56

kr 6.593,18 kr 5.933,86

*Takster for øvrige ejendomme fastsættes af vandværksbestyrelsen i h. t. vandforsyningsloven

*Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.

arbejder pr. 1. oktober.

kr 35.347,88 kr 32.462,47 kr 55.960,54 kr 76.573,20


