
 

 

 

 

 

 

 VELLEV VANDVÆRK I/S 

 

Formand..............Hans Peter Andersen, Forten 21, Vellev 41 42 35 62 

Kasserer.............Bent Kjær, Forten 10, Vellev           61 41 42 44 

 Giro 2 73 60 39               SE-nr. : 18 93 41 16 

____________________________________________________________________ 

 

 TAKSTBLAD PR. 1/10 2019 

 

Bestyrelsen fastsætter hvert år vandværkets driftsbidrag : 

 

 Fast afgift               :   700,00 kr/år/måler 

 Pris pr. m3               :   3,00 kr/m3 

 

 Statsafgifter :  

  Ledningsført vand        :   6,18 kr/m3 

  Grundvandssikring        :   0,19 kr/m3 

 

Vandsamarbejde, ”Bidrag 

til grundvandsbeskyttelse” : 

   Fast afgift             :   200,00 kr/år/måler (gælder fra 1/1 2020) 

   Variable afgift         :   1,00 kr/m3 (gælder fra 1/1 2020) 

 

 Rykkergebyr         :   250,00 kr/rykker 

 Genoplukningsgebyr  :   1.500,00 kr 

 Ejerskifteopgørelse :   200,00 kr 

 Måleraflæsning      :   200,00 kr 

 

Nye interessenter skal betale anlægsbidrag, opdelt således : 

 

 Hovedanlægsbidrag           : 15.000,00 kr. 

 Forsyningsledningsbidrag    : Fastsættes efter en konkret og individuel økonomisk 

                               beregning, som godkendes af Favrskov kommune. 

 Stikledningsbidrag          : Udgifter til stikledning. 

 

Alle beløb er ekskl. moms. 

 

Ved udvidelse af forsyningsledningerne, hvor ikke alle potentielle interessenter tilsluttes, 

kan vandværket stå i forskud med ikke-tilsluttede ejendommes anlægsbidrag til 

forsyningsledninger og evt. stikledninger. Forskuddene, reguleret efter Danske Vandværkers 

Forenings pristal, betales til vandværket, når ejendommene senere tilsluttes. 

 

Alle nytilslutninger skal have fjernaflæselig m3-måler installeret og interessenten betaler 

alle omkostninger ved tilslutning til vandforsyningen. Vandmåleren stilles vederlagsfrit til 

rådighed af vandværket. Der må kun anvendes A.V.K. stophaner og spindelsæt indenfor VELLEV 

VANDVÆRK I/S' forsyningsområde. 

 

Måleraflæsning foretages hver den 30/9. Vandværket aflæser som udgangspunkt selv vandmålerne 

via fjernaflæsning. Hvis der p.g.a. af fysiske udfordringer foranlediget af ejer ikke kan 

fjernaflæses, betaler ejeren et aflæsningsgebyr. 

 

Normale opkrævningsterminer er 1/4 og 1/11. Forfald d. 14. i samme måned. 

Opkrævning pr. 1/4 er et a'conto beløb. Opkrævning pr. 1/11 er slutopgørelse, endelig afregning 

samt et nyt a´contobeløb. 

 

Er betaling af pålignet afgifter/bidrag ikke sket rettidigt, vil der blive pålagt et 

rykkergebyr for hver enkelt rykker, der fremsendes efter forfaldstidspunktet. Betales 2. 

rykker ikke inden 14 dage afbrydes vandforsyningen. Genoplukningsgebyr som anført ovenfor. 
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Interessenten er ansvarlig for forvoldte skader på stophane, vandmåler og målerbrønde. 

 

OBS! Installationer og disses vedligeholdelse KUN udføres af en AUTORISERET  VANDMESTER. 

OBS! Nye vandinstallationer og ændringer i eksisterende installationer SKAL meddeles til 

vandværket. 

 

Ved større ændringer af vandinstallationen, skal vandur placeres i målerbrønd ved skel. 

Vandværket betaler udgifter til målerbrønd. Alle udgifter efter vandur betales af ejer. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

BESTYRELSEN 


