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Takstblad for Bjæverskov Vandværk 2017 

Forsyningsområde findes som særskilt punkt på hjemmesiden. 

 

A.   Tilslutningsbidrag for ejendomme beliggende i forsyningsområde nr. 12. 

1.    Bidrag til hovedanlæg 

1. Boligenheder (en familiebolig, sommerhus eller lejlighed), forretninger og andre småerhverv med                                  
forbrug under 500 m3 pr. år.      

                        Pr. boligenhed                                                                                                                                      kr. 14.591,00 

       2. Øvrige forbrugere (større forretninger, landbrug, institutioner og erhverv). 

- Med årsforbrug               Til og med   500 m3                   Som for punkt A.1.1. 
- Med årsforbrug                   501 –   1.000 m3                  Som for punkt A.1.1. x 2 
- Med årsforbrug                1.001 –   2.500 m3                  Som for punkt A.1.1. x 3 
- Med årsforbrug                2.501 –   5.000 m3                  Som for punkt A.1.1. x 5 
- Med årsforbrug                5.001 –   7.500 m3                  Som for punkt A.1.1. x 7 
- Med årsforbrug                7.501 – 10.000 m3                   Som for punkt A.1.1. x 8 
- Med årsforbrug              Mere end 10.000 m3                  Forhandles med vandværket. 

     Ændring i forbruget vil medføre opkrævning af yderligere hovedanlægsbidrag.   

2.    Bidrag til forsyningsledninger 

        - pr. ejendom, boligenhed                                                                                     kr.  9.458,00 

3.    Bidrag til stikledninger 

         - pr. stikledning                                                                                                  kr.  8.090,00 

B.   Tilslutningsbidrag for ejendomme beliggende i forsyningsområde nr. 12.2, 12.3, 12.4 og 12.5 

1. Bidrag til hovedanlæg                              Som for pkt. A.1. 

2. Bidrag til forsynings- og stikledninger:       Betales som kostpris for det udførte anlæg. 

 

C.    Tilslutningsbidrag for ejendomme beliggende uden for det angivne forsyningsområde.     

Bestemmes af vandværkets bestyrelse i hvert enkelt tilfælde og skal godkendes af kommunalbestyrelsen 
i medfør af Vandforsyningslovens § 53, stk. 1. 

D.    Vandafgift m.v. 

Fast afgift for ejendom/boligenhed pr. halvår                     kr. 150,00 

Kubikmeterafgift                                                              kr.      3,50 pr. m3 

Selvaflæsningskort udsendes ca. den 20. december, og måleraflæsning skal udføres af forbrugeren med 
returnering af kortet i udfyldt stand senest den 5. januar. 

For ejendomme, hvor selvaflæsningskort ikke er returneret rettidigt, kan vandværket foretage 
måleraflæsning mod gebyr eller skønne vandforbruget. 

Vandafgiften opkræves med aconto betalinger i marts og september. På grundlag af måleraflæsning pr. 
31. december, eller det af vandværket skønnede forbrug, foretages årsregulering i marts regningen. 
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E.    Afgift af ledningsført Vand og Bidrag til Grundvandskortlægning. 

Afgiften beregnes og opkræves på grundlag af aflæst eller skønnet vandforbrug, som nævnt under punkt 
D. 

Afgiften udgør                                                                kr.    6,25 pr. m3 

Generelt for skønnet vandforbrug m.v., pkt. D og E. 

Vandafgifter afregnet efter skønnet vandforbrug vil ikke blive reguleret det følgende år, selvom det 
virkelige forbrug, senere aflæst på vandmålerne, er lavere end det skønnede. 

Moms og afgifter 

Der tillægges den til enhver tid gældende moms og andre offentlige afgifter til alle beløb nævnt i pkt. A, 
B, C, D og E. 

Gebyrer ved for sen indbetaling af vandafgift, lukning, genåbning og aflæsning. 

Vandafgiften skal være betalt henholdsvis 1. marts og 1. september. 

Henholdsvis 15. marts og 15. september sendes 1. rykker ud til de forbrugere, der er i restance. 

Er afgiften derefter stadig ikke betalt, sendes 2. rykker (lukkevarsel) ud henholdsvis den 5. april og den 
5. oktober. 

Hvis vandafgiften ikke er betalt inden 8 dage efter udsendelse af 2. rykker (lukkevarsel), kan 
vandværket uden varsel afbryde for vandforsyningen. Det kan dog undgås ved at betale beløbet + 
lukkegebyr til vandværkets udsendte medarbejder.  

 

Gebyrer for ovenstående. 

A. 1. rykker   Gebyr kr. 200,00 som betales sammen med gæld til vandværket 

B. 2. rykker   Gebyr yderligere kr. 200,00 som betales sammen med gebyr for 1. rykker  

     og gæld til vandværket. 

     (Lukkevarsel) 

C. Lukkegebyr   Kr. 200,00 + diverse udgifter i forbindelse med afbrydning af vandforsyningen. 

D. Genåbningsgebyr Kr. 200,00 + påløbne omkostninger ved åbning for vandforsyningen. 

     Genåbning sker først, når vandafgift og ovennævnte gebyrer er betalt. 

E. Aflæsningsgebyr  Kr. 200,00 

Ejer- og lejerskifte 

Slutopgørelse og afregninger af vandafgift i forbindelse med ejer- og lejerskifte henvises generelt til 
refusionsopgørelse parterne imellem. 

Såfremt det ønskes, kan vandværket udarbejde slutopgørelse og afregning ved ejer- og lejerskifte. 

F. Gebyr for slutopgørelse og afregning kr. 200,00. 

Moms og afgifter 

Der beregnes ikke moms af ovenstående faste gebyrer” under pkt. A, B, C, D, E og F. Derimod tillægges 
den til enhver tid gældende moms og andre offentlige afgifter til ovenstående ”diverse udgifter” og 
”påløbne omkostninger” nævnt under punkt C og D.   


