Ejstrupholm Vandværk A.m.b.a.
Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm
Tlf.: 75772611 - mail: adm@ejstrupholmvarme.dk - web: ejstrupholmvarme.dk

Takstblad 2021 - erstatter tidligere takstblad og gælder for hele 2021
1. januar - 31. december
Efter genindførsel af "afgift til grundvandskortlægning" pr. 1. feb. 2021 er statsafgiften på kr. 6,18 tillagt 11/12 af kr. 0,19

Driftsbidrag

Excl. moms

Incl. moms

Fast årlig afgift pr. afregningsmåler

kr.

430,00

537,50

Målerafgift - årlig pr. vandmåler
Vandafgift indtil 500 m3

kr.

200,00

250,00

kr.

3,50

4,38

kr.

2,75

3,44

kr.

6,354

7,94

Excl. moms

Incl. moms

Vandafgift over 500 m

3
3

Statsafgift af ledningsført vand pr. m (Vandskat)
Anlægsbidrag
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed

kr.

7.000

8.750

Forsyningsledningsbidrag, Ejstrupholm by pr. ejendom

kr.

2.050

2.563

Forsyningsledningsbidrag landområde - pr. ejendom

kr.

26.644

33.305

Stikledningsbidrag pr. stik

kr.

1.025

1.281

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for
ledningsarbejder pr. 1. oktober”. Indeks 1. oktober 2020 = 99,89 (2019 = 100)
Betingelser:
Ejendom er defineret som matrikel. Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændig køkken.
En erhvervsenhed er en erhvervsvirksomhed.
Vandværket beslutter, hvor stikledning afsluttes i offentlig areal.
Vandværket afgør, om en ejendom ligger i byområde eller landområde.
Anlægsbidrag udenfor vandværkets forsyningsområde, fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Ved ændret anvendelse, om‐ eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag
svarende til ændringen.
Anlægsbidraget ved byggemodninger afregnes a'conto med 100 % af det samlede bidrag.
Bidraget skal være indbetalt før byggemodningen iværksættes.
Der ydes rabat på 20% ved flere tilslutninger på samme matrikel.
Vand til byggeri:
Ved enfamiliehuse opsættes den blivende måler, så snart det er muligt.
Byggevand indtil dette tidspunkt er indeholdt i tilslutningsafgiften.
Ved større byggerier, skal der installeres måler (evt. i målerbrønd som efterfølgende fjernes)
Der skal altid sikres mod tilbagestrømning.
Gebyrer

Excl. moms

Incl. moms

Rykkegebyr (højst 2 rykker) + rente diskonto + 7 %

kr.

100

momsfri

Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning

kr.

1.000

1.250

