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Taksterne er gældende inden for det område, der i Vejen Kommunes vandforsyningsplan er udlagt
til forsyningsområde for SKODBORG VANDVÆRK. Dog er taksterne baseret på, at der ikke sker
ekstraordinære prisstigninger eller andre uforudsete forhold gør sig gældende.

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)
Tilslutningsbidraget omfatter følgende fordelingsnøgle:
20% til hovedanlæg
60% til forsyningsledninger
20% til stikledninger og stophaner
Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)
Heri inkluderet bidrag til sagsbehandling. Priserne bliver årligt indeksreguleret baseret på
basisprisen fra 2011, kr. 24.869 se endvidere tillæg til takstblad.
De forskellige ejendomskategorier beregnes med følgende faktorer:

Fordelingsnøgle
Eenfamiliehuse i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning ................................ 1,0
Beboelse i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstand har fælles stikledning, pr. husstand (f.eks.
lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelser ......................................................... 0,9
Forretning i boligområde .............................................................................................................. 1,0
Eenfamiliehuse i åbent land .......................................................................................................... 1,75
Ved tilslutninger i det åbne land etablerer Skodborg Vandværk vandforsyning indtil 30 meter fra
bygning eller eksisterende vandforsyning.

Institutioner, erhvervsforbrugere
- med årsforbrug 0 – 499 m³ ................................................................................................... 1,0
- med årsforbrug 0 – 499 m3 i land områder…………………………………………………1,75
- med årsforbrug 500 – 1.999 m³ ............................................................................................2,25
- med årsforbrug 2.000 -.......................................................................................................... 3,50
- Ved evt. tilslutning uden for vandværkets forsyningsområde fastsættes tilslutningen efter
forhandling mellem Vandværket og forbrugeren.
Ved særlig omkostningskrævende anlægsarbejder forbeholder Vandværket sig at forhandle højere
tilslutningsbidrag.

Driftsbidrag
Afgift pr. m³ vand ................................................................................................. .... kr. 3,05
Forbrug over 1000m³ pr. år afregnes med ............................................................... . kr. 2,50
For de private husstande, hvor der endnu ikke er opsat vandmåler, fastsættes vandforbruget
skønsmæssigt til 170 m³ pr. år.
Vandværket vil ud over de fastlagte priser opkræve de lovmæssige afgifter der bliver pålagt fra
offentlige myndigheder.

Fast afgift
Fast afgift pr. boligenhed indtil 500 m³ pr. år ........................................................... kr. 495,00
Fra 501 – 5.000 m³ pr. år ........................................................................................... kr. 660,00
Fra 5.001 – 7.500 m³ pr. år ........................................................................................ kr. 825,00
Fra 7.501 – 10.000 m³ pr. år ...................................................................................... kr. 990,00

Betalingsbetingelser
Tilslutningsafgifter er forfalden til betaling før der åbnes for tilførslen af vand til forbruger.
Vandafgifter, forbrugerafgifter opkræves áconto pr. 10. april for perioden 1. januar – 30. juni og 10.
oktober for perioden 1. juli – 31. december.
Såfremt betaling ikke er modtaget i henhold til betalingsfristen vil slutregningen blive påført et
gebyr som nedenfor anført.
Vandværket kan efter skriftlig varsel med lukkedato lukke for vandtilførslen.
Genåbning kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr, skyldige afgifter samt gebyrer.
Gebyrer ved for sent betalte afgifter:
Gebyr for overtrædelse af regulativets bestemmelser vedr. måling af forbrug .......... kr. 1.000,00
Gebyr for overskridelse af betalingsfrist .................................................................... kr. 100,00
Gebyr for rykkerbreve ................................................................................................ kr. 100,00
Genåbningsgebyr……………………………………………………………….........kr. 1.250,00
Slutopgørelse
Hvert år i december måned aflæses vandmålerne, hvorefter opgørelse over det foregående år
forbrugte vand, vandskat, fast afgifter samt evt. gebyrer fremsendes til forbrugerne, sammen med
áconto opkrævningen pr. 10. april.
Alle afgifter tillægges den til enhver tid gældende moms.
I øvrige spørgsmål hvor nærværende takstblad ikke dækker, gælder reglerne i regulativet for private
vandværker i Vejen Kommune.
Priserne indexreguleres hver 1. januar efter Danmarks Statistik

Takstbladet træder i kraft 1. januar 2022.

