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V/formand Anders Laursen
Hedevej 3, Dørup, 8660 Skanderborg
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Voerladegård d. 1. december 2019

Takstblad for Voerladegård Vandværk
Takstbladet er gældende fra 1/1 2020 i det område vandværket har forsyningsnet, samt i henhold til
Standartregulativ for private vandforsyninger.
Takstbladet reguleres når bestyrelsen finder behov herfor (Skal godkendes af Skanderborg Kommune).

Tilslutningsbidrag for boliger
Eksisterende områder (Tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag)
Tilslutningsbidrag
Omfatter bidrag til hovedanlæg (kr. 6.600), dækker indskud i selve vandværk og bidrag til hovedledning,
og forsyningsledningsbidrag (kr. 16.000), dækker den enkeltes andel af forsyningsledningen.
Beløbet er inkl. gravearbejde
Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Enfamiliehuse og ejerlejligheder med særskilt hovedmåler, inden for
byskilt (Døgnforbrug maksimalt 1 m³/døgn).

22.600,00

28.250,00

Efterfølgende lejligheder i udlejningsejendomme med flere lejligheder
(med fælles hovedmåler og evt. bimåler i hver lejlighed). 50% reduktion.

11.300,00

14.125,00

Stikledningsbidrag

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms

Op til ø40 stikledningen, dækker ledning fra forsyningsledning til grund,
hvor der afsluttes i målerbrønd med stophane og vandmåler - incl
gravearb. 1 m inde på grunden.

8.700,00

10.875,00

Noter:
Tilslutning til forbrugere udenfor det etablerede forsyningsnet eller i landområde sker efter forudgående forhandling i
hver enkelt tilfælde.
Tilslutning til erhverv, landbrug samt institutioner sker efter forudgående forhandling i hver enkelt tilfælde.
Nye medlemmer skal tilsluttes nærmeste sted i forsyningsnettet, der efter bestyrelsens skøn kan forsyne forbrugeren
med tilstrækkeligt vand.
Principielt gælder, at tilslutningsafgiften altid skal være fuldt indbetalt inden etablering af forsyningsledning og stik til
den pågældende forbruger påbegyndes.
Stikledning inkl. stophane i større dimensioner end ovennævnte udføre efter aftale/faktiske omkostninger.
Stikledningsbidrag for ejendomme, som ligger mere end 20 m fra eksisterende hovedledning beregnes efter
forudgående forhandling i hver enkelt tilfælde.

Om- og /eller tilbygning
Ved om- og/eller tilbygning inden for samme bygningsramme opkræves supplerende tilslutningsbidrag,
f.eks. hvis en erhvervsenhed ændres til boliger, eller der oprettes flere boliger.
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Vandbidrag
Vandafgiften inkl. Miljøafgifter m.v. opkræves 2 gange årligt via opkrævningssystem, der administreres af
Brædstrup Fjernvarme, Fjernvarmevej 2, 8740 Brædstrup.
Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Vandpris pr. målt m³ vand

7,00

8,75

Statsafgift pr. målt m³ vand

6,18

7,73

Drikkevandsbidrag pr. målt m³ vand

0,19

0,24

13,37

16,71

Samlet pris

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Fast årlig betaling pr. boligenhed med egen stikledning

1.000,00

1.250,00

750,00

937,50

Fast årlig betaling pr. boligenhed med fælles stikledning/hovedmåler
Noter:
En boligenhed defineres ved eget køkken samt selvstændig adresse ved opslag i OIS.dk.

Vand til byggebrug
Ved etablering af byggevand og evt. opsætning af byggevandsmåler skal dette udføres efter aftale med
bestyrelsen.

Serviceydelser for vand
Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Rykkergebyr (momsfri)

100,00

-

Lukkegebyr (lukning af vand er momsfri)

500,00

-

Lukke/åbne udføres efter regning - Budget pris ca.
Nedtagning af måler i forbindelse med renovering/nedrivning af
ejendom
Målerafprøvning, afprøvning af vandmåler fra akkrediteret firma inkl.
nedtagning af eksisterende måler og opsætning af ny måler.
Prøvningsattest fremsendes til rekvirenten. Hvis resultatet viser, at
måleren er inden for grænserne, betaler kunden.

2.500,00

3.125,00

efter regning

2.000,00

2.500,00

Plombering af måler i forbindelse med indgreb på eksisterende
installation, rekvireret af kunde

efter regning

Ny måler, pris for ny måler inkl. montering ved f.eks. frostsprængning,
hærværk eller lignende

efter regning

Flytning af målerbrønd

efter regning
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