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Takstblad År 2018
Ved tilslutning af bruger til Boeslunde Vandværks forsyningsområde, betales ved nyanlæg:
Hovedanlæg:

Kr. 10.600

Forsyningsledning:

Kr. 10.200

Stikledning:

Kr. 6.200

I alt:

Kr. 27.000,00 ekskl. moms

33.750,00 inkl. moms

Ved dobbelthuse eller blokbebyggelse (hus på samme matrikel) betales Kr. 20.000,00 ekskl.
moms for den første tilslutning, efterfølgende bolig/erhverv på samme matrikel betales Kr.
12.500,00 ekskl. moms.
Ved evt. udstykning til ejerlejlighed, skal der betales fuld tilslutningsafgift pr. lejlighed.
Hvis der stilles krav om tilslutning af stikledning større end 32 mm eller 40 mm, eller erhverv med
forbrug over 1000 m , skal prisen for tilslutning aftales med vandforsyningen.
Hvis en tilslutning koster mere end Kr. 20.000,00 inkl. måler og brønd, som skal monteres ved alle
nye installationer, betales diferensen af bruger.

Fast afgift i 2018
Kategori A

0-250 m3

kr. 270,00

Kategori B

251 - 500 m3

kr. 444,00

Kategori C

501-1.000 m3

kr. 564,00

Kategori D

1.001 - 2.000 m3

kr. 684,00

Kategori E

2.001-3.000 m3

kr. 804,00

Kategori F

3.001 - 4.000 m3

kr. 924,00

Kategori G

4.001-5.000 m3

kr. 1044,00 Kategori H

5.001 - 6.000 m3

kr. 1.164,00

Kategori I

6.001-7.000 m3

kr. 1.284,00 Kategori J

7.001 - 8.000 m3

kr. 1.404,00

Kategori K

8.001-9.000 m3

kr. 1.524,00 Kategori L

9.001 - 10.000 m3

kr. 1.644,00

Vandafgift til vandværket (pr. m3)

Kr. 5,50

Statsafgift for udpumpet vand (pr. m3)

Kr. 6,18

Grundvandsbeskyttelse (pr. m3)

Kr. 0,19

Moms

Kr. 2,97

i alt:

Kr. 14,84

Ved for sen betaling påregnes Kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.
Betales forfaldne afgifter ikke efter 2. rykker, er vandværket berettiget til at lukke for vandet.
Alle omkostninger ved denne foranstaltning bliver pålagt ejendommen hvor vandværket har sit
tilgodehavende. Prisen for genåbning efter tvangsauktion er Kr. 800,00.
Alle gebyrer er ekskl. Moms.
Gebyr for oplysninger til ejendomsmæglere og advokater udgør Kr. 200,00.
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