TAKSTBLAD

1. januar 2022

STRØBY VANDVÆRK ANDELSSELSKAB
ANLÆGSBIDRAG/TILSLUTNINGAFGIFT
HOVEDANLÆGSBIDRAG betales i forhold til fordelingsnøgle, således:
Boligenhed

1

Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner) med årsforbrug
0 -

500 kbm

1

501 - 1.000 kbm

2

1.001 - 2.500 kbm

3

2.501 - 5.000 kbm

5

5.001 - 7.500 kbm

7

7.501 - 10.000 kbm

8

Bidrag til hovedanlæg pr. boligenhed

4.404,00 kr.

Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom

8.081,00 kr.

Bidrag til stikledninger pr. stk.

14.832,00 kr.

I alt

27.318,00 kr.

25% moms

6.829,25 kr.

I alt

34.146,25 kr.

Anlægsbidrag skal betales, inden tilslutning påbegyndes.
Inkl. moms
DRIFTSBIDRAG
Driftsbidrag pr. boligenhed, pr. år
(som boligenhed defineres parcelhus, stuehus, rækkehus,
etagebolig, andelslejlighed, ejerlejlighed, sommerhus mv)

550,00 kr. 687,50

Pris pr. m3 vand

8,50 kr.

10,65

Pris pr. m3 vand ved salg til andre vandværker

9,50 kr.

11,85

Vandafgift, pr. m3

6,37 kr.

7,96

Tilkald af vandværksassistance

450,00 kr.

562,50

Gebyr ved lukning ved forsømmelighed

450,00 kr.

562,50

Gebyr ved genoplukning, incl. VVS-omkostninger

950,00 kr. 1.187,50

Gebyr ved for sent/manglende måleraflæsning

200,00 kr. u/moms

Flytteopgørelse

120,00 kr.

150,00

Manglende oplysninger om ejerskifte

200,00 kr.

250,00

Rykkergebyr ved manglende betaling, 1. rykker
Rykkergebyr ved manglende betaling, 2. rykker

100,00 kr. u/moms
100,00 kr. u/moms

SÆRBIDRAG

ANDET
•
•
•
•
•

•
•

Hovedstophane må kun aktiveres af vandværkets personale eller af en autoriseret VVS-installatør.
Ændring og udvidelse af eksisterende vandinstallation betales af tilkalderen efter den til enhver tid
gældende takst.
Tilkald af vandværksassistance ved fejl i vandforsyningen betales af tilkalderen efter den til enhver
tid gældende takst.
Havevanding med slange eller sprinkler er forbudt.
Der må kun vandes med kande eller håndført slange, og kun i tidsrummet mellem kl. 19-22,
således:
Lige numre = lige datoer, ulige numre = ulige datoer
Svømmebassiner må kun fyldes efter aftale med vandværksbestyrelsen
Det konstaterede vandforbrug danner grundlag for beregning af
1. Vandafgiften til vandværket
2. Afgift af ledningsført vand (miljøafgiften) til staten
3. Vandafledningsafgift mv. til Stevns Kommune
4. Spildevandsafgiften til staten
5. moms

•
•
•

Ved manglende indsendelse af måleraflæsningskort fastsættes vandforbruget skønsmæssigt af
vandværksbestyrelsen.
Anlægsbidrag pristalsreguleres hvert år efter Dansk Vandteknisk Forenings indextal.
Alle ledninger og stophaner på grundejerens ejendom henligger på ejerens ansvar, og skal
vedligeholdes, så der ikke kan opstå forurening af vandet eller fremkomme utætheder af nogen art

•

•

•

Hvis der konstateres eller formodes at være utætheder eller anden fejl i installationen, skal ejeren
eller brugeren straks drage omsorg for, at disse forhold bliver bragt til ophør. Ejeren afholder
udgiften hertil.
Enhver form for vandspild som følge af utætte rør, pakninger og cisterne mv, er vandværket
uvedkommende, og afgifter mv. kan ikke forventes godtgjort af vandværket eller respektive
myndigheder.
I øvrigt gælder de betingelser som er fastsat i vandværkets regulativ.

Medlemmerne anmodes venligst om løbende at føre tilsyn med forbruget og straks søge opståede
utætheder mv. udbedret.
Godkendt af kommunalbestyrelsen i Stevns kommune den 21. februar 2022.
Til ikrafttræden 1. januar 2022.

