
TAKSTBLAD… 

Øksendrup Vandværk (Gældende fra 1. Februar 2021)

Tilslutning

Ved eksisterende ledning : U/moms M/moms

Anlægsbidrag for små forbrugere (< 1.000 m3) kr. 20.000,00  25.000,00  

Anlægsbidrag for store forbrugere (> 1.000 m3) kr. 35.000,00  43.750,00  

Ved nyetablering :

Anlægsbidrag kr. som ovenstående

+ udgifter til etablering af hovedledning kr. beregnes

Vedrørende Toylsbjergvej og Mikkelenborgvej beregnes et tillægsgebyr. Tillægsgebyret er ikke

fastlagt og skal politisk godkendes af kommunen.

Vandafgift

U/moms M/moms

Fast årligt driftsbidrag kr. 2.350,00    2.937,50    

Forbrug, pris pr. m3 kr. 4,50           5,63           

Vandafgift til Staten for ledningsført vand pr. m3 kr. 6,37           7,96           

Grundvandsafgift til Staten pr. m3 kr. -             -             

Betaling

Der opkræves for hvert kvartal med forfaldsdag henholdsvis 1/3 og 1/6, 1/9, 1/12.

Årsforbruget opgøres efter måleraflæsning pr. 31.12 og udsendes sammen med ny aconto.

Gebyrer

U/moms M/moms

Rykkergebyr for første og anden gang kr. 100,00       -

Rykkergebyr øvrige Kr. 150,00       -

Aflæsningsgebyr Kr. 150,00       -

Flyttegebyr Kr. 150,00       187,50       

Lukkegebyr Kr. 150,00       -

Genåbningsgebyr kr. 150,00       187,50       

Ved lukning og genåbning tillægges yderligere faktiske omkostninger.

Der tillægges renter ved for sen betaling. Skyldigt beløb opkræves sammen med næste aconto.

Rentesats

Rente på 12% p. a. pålægges ved for sen betaling. (Beregnes pr. påbegyndt måned).

Ejerskifte

Husk at meddele ejerskifte til kassereren. Ejerskifteskema findes på hjemmesiden. 

Udfyldes og sendes til kassereren.

Opmærksomheden henledes på, at måleren er vandværkets ejendom. Målerbrønden tilhører ejendommen, 

og ejeren har vedligeholdelsespligt, og skal sørge for at holde målerbrønden tilgængelig og intakt.

Hvis vandværket har behov for at tilse måler eller målerbrønd, og dette ikke kan ske uden gener, vil ejeren 

blive debiteret for de faktiske forbundne omkostninger hermed. Defekte dæksler kan forårsage frostspræng-

ninger, som medfører erstatningsansvar.

Spørgsmål kan rettes til :

Drift & Procedure Afregning

Værkpasser Kasserer

Lars R. Andersen Elsebet Odgaard

Tlf. 22 72 35 92 Tlf. 65 31 44 13 / 21 43 07 32 

Mail: vaerkpasser@oksendrup-vand.dk Mail: elsebetodgaard@privat.dk


