
Takstblad for Svejbæk Vandværk

2022
En-familiehuse/fritidshuse i vandforsyningsområde
Driftsbidrag: Afgift  25% moms Ialt  

Fast årlig afgift per ejendom/per boligenhed/per enhed (erhverv) 812,00           203,00             1.015,00      

Kubikmeterafgift 4,00               1,00                 5,00             

Statsafgift af ledningsført vand 6,37               1,59                 7,96             

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) = Hovedanlægsbidrag+Stikledningsbidrag+Forsyningsledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag per parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig 4.600,00        1.150,00          5.750,00      
                        Øvrige forbrugere 0-500 kbm per år 4.600,00        1.150,00          5.750,00      

                        Øvrige forbrugere 501-2000 kbm per år (2xbidrag) 9.400,00        2.350,00          11.750,00    

                        Øvrige forbrugere 2001-5000 kbm per år (3xbidrag) 14.100,00      3.525,00          17.625,00    

                        Øvrige forbrugere 5001-10000 kbm per år (4xbidrag) 18.800,00      4.700,00          23.500,00    

Stikledningsbidrag 11.800,00      2.950,00          14.750,00    

Forsyningsledningsbidrag i byzone per ejendom (matr.nr.) 7.000,00        1.750,00          8.750,00      

Forsyningsledningsbidrag udenfor byzone  samt for særlige udstykninger 107.000,00    26.750,00        133.750,00  

Forsyningsledningsbidrag udenfor byzone samt for særlige nyudstykninger udregnes i hvert enkelt tilfælde efter de faktiske

udgifter og kan maksimalt udgøre prisen i tabellen.

Forbrug over 10.000 kbm fastlægges efter forhandling.  Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- og tilbygning kan der

opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i forhold til regulativ og ovenstående fordelingsnøgle.

Der betales for vand tappet fra brandstandere og lignende til brug for brandslukning med mere.  Brandvæsenet meddeler mængde

af tappet vand, hvorefter de modtager en opkrævning baseret på kubikmeterafgift plus statsafgift.

Gebyrer:

Flytteopgørelser og administrationsgebyr som hos Silkeborg Forsyning - se deres hjemmeside

Manglende betaling: ( udsendelse af rykkerskrivelse samt indgåelse af betalingsaftale, se taktster Silkeborg Forsyning)

  Lukning (derudover betales påløbne håndværkerudgifter) 500,00         

  Genoplukning (derudover betales påløbne håndværkerudgifter) 500,00           125,00             625,00         

Manglende årsaflæsning af måler - se takst på Silkeborg Forsynings hjemmeside

  Aflæsning af måler, kr per besøg ved bestilling 200,00           50,00               250,00         

  Aflæsning af måler, kr per besøg ved manglende årsaflæsning 250,00           62,50               312,50         

  Forgæves kørsel ved udeblivelse fra aftale 250,00           62,50               312,50         

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1.bolig fuld tilslutningsafgift, mens der per efterfølgende

bolig kun betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsafgift samt 50% stikledningsbidrag.  Skriftlig aftale skal laves.

Bemærkninger:

1.  Ved salg af hus underrettes formand eller kasserer om nye ejere og overtagelsesdag.

2.  Ved salg af hus udarbejder Silkeborg Forsyning refusionsopgørelse/flytteopgørelse

3.  Check vandmåleren mindst en gang om måneden:  er den gået i stå, skal den skiftes

(kontakt formand eller kasserer) og er den løbet "løbsk", kan der være tale om et utæt eller

sprunget vandrør under huset.  I sidstnævnte tilfælde hæfter medlemmet selv for den grønne

afgift til staten samt driftsbidraget til vandværket - dette dækkes normalt ikke af forsikringen.
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