
                                                   Gældende fra 1. januar 2023 

Anlægsbidrag skal betales inden tilslutning påbegyndes og det består af:
    1 Hovedanlægsbidrag: betales pr måler og giver medejerskab af Vester Hæsinge Vandværk
    2 Forsyningsledningsbidrag: betales pr stikledning til skel som afsluttes med stophane.
                             Hvis målerbrøns ønskes etableres denne for ejers regning på jordlednning efter stophane.

1 Hovedanlægsbidrag
Ekskl. moms Inkl. moms

Faktor 1  forbrug  0-500 m3        kr. 6.530,00        8.162,50       
Faktor 2  forbrug  501-2000 m3  kr. 13.060,00      16.325,00     
Faktor 3  forbrug  2001-5000 m3 kr. 19.590,00      24.487,50     
Faktor 4  forbrug  5001-10000 m3 kr. 26.130,00      32.662,50     
Faktor 5  forbrug  10000 m3 og opefter kr. 32.650,00      40.812,50     

2 Forsyningsledningsbidrag 

Indenfor Vester Hæsinge byområde - alle ejendomskattegorier Ekskl. moms Inkl. moms
ø 32 mm stikledning/stophane kr. 18.530,00      23.162,50     
ø 40 mm stikledning/stophane kr. 27.770,00      34.712,50     

Udenfor Vester Hæsinge byområde - alle ejendomskategorier
ø 32 mm stikledning/stophane kr. 27.770,00      34.712,50     
ø 40 mm stikledning/stophane kr. 36.970,00      46.212,50     
ø 50 mm stikledning/stophane kr. 46.330,00      57.912,50     

Driftsbidrag opkræves a'conto Ekskl. moms Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. forbrugsenhed. * kr. 560,00            700,00          
Vandafgift pr m3  0 -1500 m3 kr. 4,00                5,00              
Vandafgift pr m3 over 1500 m3 3,00                3,75              
Statsafgift af ledningsført vand inkl. bidrag til kortlægning pr. m³ kr. 6,37                7,96              

Gebyrer godkendes af Teknik & Miljø udvalget. Ekskl. moms Inkl. moms

Gebyr for skønnet vandforbrug jf.§ 9,16 i regulativ kr. 250,00            312,50          
Flyttegebyrafgift - ingen indberetning af målerstand kr. 250,00            312,50          
Gebyr for vandværkets aflæsning af måler jf. § 9,16 i regulativ kr. 400,00            500,00          
Gebyr for vandværkets lukning + genåbning af stophane kr. 2.000,00        2.500,00       
Gebyr for forgæves kørsel  jf. § 9,17 i regulativ kr. 250,00            312,50          
Gebyr for skønnet forbrug ifbm. vandspild jf. § 10 i regulativ kr. 1.000,00        1.250,00       

Gebyrer i.h.t. renteloven

Rykkergebyr pr. rykkerskrivelse - ved for sen betaling kr. 100,00            Momsfrit

Ved for sen betaling tilskrives ente på 1,5 % pr påbegyndt måned.

I tilfælde af lukning for vandet p.g.a. restance, skal alle bidrag, afgifter og gebyrer
være betalt før der bliver genåbnet for vandet.

Fast årlig afgift pr. forbrugsenhed. *
Fast årlig afgift opkræves pr forbrugsenhed - definition se regulativ paragraf 1.2.

Takstblad godkendt af Teknik & Miljø udvalget d. 

Takstblad 2023  

VESTER HÆSINGE VANDVÆRK
Kontaktperson:  Steffen Christiansen tlf 20662358   mail: info@vesterhaesingevand.dk

Anlægsbidrag = Tilslutningsafgift



Kort over byområde


