Takstblad for Nygård omegns vandværker A.m.b.a. 2021
(tidl.Ågård Gravens Vandværk)
Anlægsbidrag.
Betales ved ejendommens tilslutning og består af:
1. Hovedanlægsbidrag
2. Forsyningsledningsbidrag
3. Stilledningsbidrag
!. Hovedanlægssbidrag.
Hovedanlægsbidraget betales efter antal boligenheder. For landbrug, erhverv og institutioner betales
hovedledningsbidrag svarende til forbruget. Forbrug op til 499 m3 svarende til 1 boligenhed, 500 – 999 m3
1 boligenheder + 10%, 1000 – 1999 m3 1 boligenheder + 20%, 2000 – 3999 m3 1 boligenheder + 30%, 4000
– 5999 m3 +50% og over 5999 m3 2 boligenheder.
Hovedledningsbidrag pr år pr boligenhed ......................................... 9.000,00 kr.
2. Forsyningsledningsbidrag:
Forsyningsområdet er opdelt i zoner
Zone 1 = byzone i etableret forsyningsområde samt Søndermarken.
Zone 2 = Phønixborgvej og Højgårdvej udenfor nuværende etableret forsyningsområde
Zone 3 = Landzone Hesselballe og Borlevvej udenfor nuværende etableret forsyningsområde
Zone 1 ................................................................................................. 10.000,00 kr.
Zone 2 ................................................................................................. 40.000,00 kr.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet
faktiske udgifter til forsyningsledningen, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af
grundejer ved tilslutning.
3.Stikledningsbidrag – 32/40 mm rør + stophane + evt. målerbrønd ................ 14.000,00 kr.
Anlægsbidrag/Tilslutningsafgift ny forbruger

Zone 1 i alt

kr. 33.000,00 excl.moms

Anlægsbidrag/Tilslutningsafgift ny forbruger

Zone 2 i alt

kr. 63.000,00 excl.moms

Zone 3 – landområde
Prisen for forsyningsledningen og stikledning beregnes efter dagsprisen på rør og gravearbejde.
Hovedanlægsbidrag beregnes som under punkt 1.
Tilslutningsafgift ny forbruger

Zone 3

kr. 9.000,00 excl.moms

+ de faktiske udgifter til etablering af forsynings- og stikledning (dagsprisen)
Driftsbidrag
Fast afgift:
Pr. boligenhed .............................................................................................. 450,00 kr/år
(eksempel hus med 3 lejemål : 3x450 = 1350,00 Kr/år)
Erhverv/landbrug/institutioner beregnes efter forbrug:
0 – 499 m3

= 1 boligenhed

500-999 m3

= 2 boligenheder

1000-1999 m3 = 3 boligenheder
2000- 4999 m3 = 4 boligenheder
5000- 7999 m3 = 5 boligenheder
Ved forbrug større end 7999 m3 betales 1 boligenhed pr 1000 m3

Målerleje: .................................................... 200,- kr/år
Vandbidrag pr m3 ............................................ 3,31 Kr/m3
Statsafgift på ledningsført vand ....................... 6,18 Kr/m3
Statsafgift til grundvandssikring .......................... 0,19 Kr/m3
Brandhaner og sprinkleranlæg: der kan opkræves et gebyr svarende til den årlige faste afgift.
Afhentning af vand ved vandværket kun efter aftale med bestyreren 15 Kr/m3

Gebyrer.
Flytteopgørelsesgebyr.....................................................200,00 Kr
Rykkergebyr ................................................................ 100,00 Kr (momsfri)
Genåbningsgebyr… .......................................................... 2.000 Kr + faktiske håndværkerudgifter
Byggevand/byggevandsmåler .................................. 1.000,00 kr. + forbrugstakster
tilslutning /nedtagning for bygherre/byggefirmaets regning.
Vandinstallationer må kun udføres af autoriseret vvs-installatør.

Alle priser er excl. Moms.

Takstbladet er godkendt af Vejle kommune 2018
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