
Driftsbidraget består af et fast årligt driftsbidrag pr. part samt et variabelt driftsbidrag afhængig af antal målte
kubikmeter (m

3
).  

måned.

FAST DRIFTSBIDRAG

Det faste bidrag beregnes efter antal parter ud fra følgende retningslinier:

1. Helårshuse, fritidshuse, boligejendom/blandet ejendom (part pr. enhed) og ubebyggede grunde. 1,0  part

2. 

    

01.09.2014 01.09.2015

31.08.2015 31.08.2016

Fast bidrag til Vandforsyningen pr. part kr. 350,00 kr. 350,00

VARIABELT DRIFTSBIDRAG:

Bidrag til Vandforsyningen pr. m
3

kr. 9,00 kr. 9,00

Statsafgift pr. m
3

kr. 7,16 kr. 7,33 *

Drikkevandsbidrag pr. m
3

kr. 0,84 kr. 0,84

I alt pr. m
3

kr. 17,00 kr. 17,17

2015 2016

INDSKUD FOR NYE MEDLEMMER (Anlægsbidrag):

Bidrag til hovedanlæg (Reg. afsnit 12) pr. part kr. 2.300,00 kr. 2.300,00

Bidrag til forsyningsledningsnet (Reg. afsnit 12) pr. part kr. 16.890,00 kr.   x)

kr. 23.950,00 kr.   x)

    

GEBYRER:

Ejerskiftegebyr (Betales af ny ejer ved ejerskifte) kr. 250,00 kr. 250,00

Gebyr for overskridelse af betalingsfrist                                          (momsfrit) kr. 100,00 kr. 100,00

Gebyr ved mere end én rykning betales pr. rykning          (momsfrit) kr. 100,00 kr. 100,00

Gebyr for genåbning af vandstik efter lukning kr. 1.000,00 kr. 1.000,00

Gebyr for overtrædelse af vandingsforbud kr. 400,00 kr. 400,00

(momsfrit) kr. 200,00 kr. 200,00

Bemærkninger:

1. Ovenstående takster, som ikke er markeret (momsfrit), er incl. 25% moms.

2.

3. Ved vandspild over 300 m
3
 kan Vandforsyningen kontaktes mhp. evt. refusion af vandafgifter.

4. Ved vandspild kan GribVand kontaktes mhp. evt. refusion af vandafledningsafgifter.

5. Det er ikke tilladt at fylde vand i swimmingpools i weekender samt på helligdage.

6. x) Reguleres iht. Vandværksforeningen FVDs indextal pr. 01.10.2015.

7. Statsafgiften inkl. moms er pr. 1. januar 2013 kr. 6,82 kr. pr. m3 og pr. 1. januar 2015 7,33 kr. pr. m3

Værdien vægtes ved periodeforskydning.

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.

TAKSTBLAD

Erhverv og institutioner: For hver ejendom fastsættes et partsantal efter hvilket det faste årlige 

driftsbidrag betales. Partsantallet fastsættes i forhold til vandforbrug iht. "Bilag til takstblad vedr. 

partsberegning for erhverv og institutioner” (ses på hjemmesiden).   

Efter aflæsning af vandmåler pr. 31/8 opkræves driftsbidrag og evt. gebyrer helårligt forud til betaling i november 

udfærdiger ikke flytteopgørelse. Mellemregning med ny ejer skal ske via refusionsopgørelse. 

Bidrag til stikledning (ø40 eller 50 mm), stophane og måler-

installation ved skel (Reg. afsnit 12). 

For større stikledninger og målerinstallation ved skel betales efter 

nærmere beregning. For landejendomme er de første max. 200 m 

jordledning inkluderet i stikledningsbidraget, dog ikke  nærmere 

end 20 m fra bygninger. Dette ændrer ikke ved ansvarsfordelingen 

(Reg. afsnit 5). 

Ejerskifte skal altid meddeles Vandforsyningen. Ved ejerskifte aflæser Vandforsyningen ikke vandmåler og 

Gebyr for aflæsning af vandmåler hvor Vandforsyningen må foretage 

kontrolaflæsning pga. manglende eller fejlagtig indberetning af 

målerstand pr. 31. august                                  
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