
                    Generalforsamlingsgodkendt takstblad gældende for 2022

Forbrugspris kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Samlet vandpris pr. M3 14,87 18,59

Samlet vandpris (udspecificeret takst):
Forbrug, pris pr. M3 8,50
Vandafgift til Staten *, pr. M3 6,37
Moms 25 % 3,72
Samlet vandpris pr. M3 18,59

* Ændringer i offentlige afgifter/bidrag medfører tilsvarende ændring i taksten.

Fast årlig afgift pr. måler Qn 1,5 - 3,5, impuls og elektroniske målere 550,00 687,50
Fast årlig afgift pr. måler, lejere i etageejendomme, Qn 1,5 - 3,5 420,00 525,00

Kapitalindskud for andelshavere

Enfamiliehuse, andelsboliger, ubebyggede grunde, institutioner, virksomheder 2.190,00 momsfrit
Lejlighed, lejemål 1.971,00 momsfrit
Kapitalindskuddet er momsfrit. Indskuddet påhviler EJER af den enkelte ejendom
og skal indbetales ved indtræden i andelsforeningen.
Ved udtræden tilbagebetales indbetalte indskud.

Serviceydelser kr. ekskl. moms kr. inkl. moms

Prøvning af vandmåler efter regning
Målernedtagning 325,00 406,25
Måleropsætning 325,00 406,25
Udskiftning af frostsprængt eller beskadiget vandmåler 410,00 512,50
 - indenfor normal arbejdstid - ekskl. måler
Udskiftning af frostsprængt eller beskadiget vandmåler 820,00 1.025,00
 - 100% tillæg udenfor normal arbejdstid - ekskl. måler
Pris for elektronisk måler 850,00 1.062,50
Pris for Qn 6 måler inkl. sender 1.600,00 2.000,00
Pris for Qn 10 måler inkl. sender 1.902,00 2.377,50
Midlertidig vandtilslutning 409,00 511,25
 - (evt.teknikerassistance afregnes efter medgået tid)
Byggevand villa, fast betaling for 35 M3 Dagspris
Byggevand virksomhed, andelsboliger, etage-ejendomme - oprettelse 650,00 812,50
 - Etablering af byggevand efter regning
 - Forbrug af byggevand efter måler, afregnes kvartalsvis efter forbrug
Udeblivelse fra aftale 200,00 250,00
Manglende reaktion på henvendelser ved aflæserkort og målerudskiftning 200,00 250,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler 200,00 momsfrit
Lukkegebyr + dokumenterede udgifter 1.000,00 momsfrit
Genåbningsgebyr + dokumenterede udgifter 1.000,00 1.250,00
Ejerskiftegebyr / flyttegebyr 200,00 250,00
Ekstra regningsudskrivning pr. gang 80,00 100,00
Rykkergebyr pr. gang 100,00 momsfrit
Aftapning af vand uden tilladelse Skønnet forbrug + gebyr fastsat af bestyrelsen
Udførelse af andre ekstra arbejder Efter regning + 10 % administrationstillæg
Reparation af elektronisk måler efter selvforskyldt skade efter regning
Vandanalyse og trykmålinger efter regning
Udskiftning af brandhaner efter regning

Fast årlig afgift pr. måler, målerstørrelse:

Qn 6 767,00 958,75
Qn 10 1.310,00 1.637,50
Qn 15 1.898,00 2.372,50
Qn 20- 150 spørg vandværket

Årligt abonnement for forsyning til sprinkleranlæg
Stikledningsdimension:

0 - 63 mm 2.007,00 2.508,75
64 - 109 mm 5.449,00 6.811,25
110 - 149 mm 8.176,00 10.220,00
150 - 160 mm 13.630,00 17.037,50
161 - 225 mm 20.470,00 25.587,50
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