Vejle Kommune
Teknik og miljø
Kirkegade 22
7100 Vejle

Nørup, 10. december 2021.

Hermed tilslutningspriser og takstblad for Nørup vandværk a.m.b.a. til
godkendelse.
Anlægsbidraget er reguleret iht. D.V.’s index for forsynings- og stikledninger for
2022: Bidrag 2021 * 1,0078.
Ledningsbidraget er reguleret iht. D.V.’s index for forsynings- og stikledninger for
2022: Bidrag 2021* 1,0078.
Stikbidraget er reguleret iht. D.V.’s index for forsynings- og stikledninger for 2022:
Bidrag 2021 * 1,0078.
For hver forbrugt kubikmeter er prisen sat op med kr. 0,50.
Satsen for ekstra aflæsning af vandmåler sættes op med kr. 125,00.

Med venlig hilsen
Nørup Vandværk a.m.b.a.

Jan Rosenberg
Formand
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Tilslutningspriser for Nørup vandværk a.m.b.a.
Prislisten gælder for perioden 1/1 - 31/12 2022 begge dage inkl.
For alle priser gælder den til enhver tid aktuelle momssats.
Overstiger års-vandforbruget den mængde brugeren er grupperet til og har betalt for,
forbeholder vandværket sig ret til gruppeændring samt opkræve ekstra
tilslutningsbidrag beregnet på de til enhver tid gældende priser.
Pkt. 1.0 Tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidraget består af et antal:
A: Anlægsbidrag a' kr. 8.388,35 som dækker indskud i selve vandværket.
B: Ledningsbidrag a' kr. 2.530,88 som dækker part af forsynings ledningerne.
C: Stikbidrag a' kr. 3.515,73 som dækker de gennemsnitlige omkostninger
til etablering af stik og stophane samt udlevering af vandmåler.
Tilslutning kan først påbegyndes, når det samlede tilslutningsbidrag fuldt ud er betalt.
Nedenstående tabel viser hvorledes tilslutningsbidraget beregnes.
ANTAL BIDRAG
BYOMRÅDE
Max.
årsforbrug

BOLIGER

LANDDISTRIKT

ANL

LEDN

STIK

ANL

LEDN

STIK

Gruppe

2

2,5

1

2

7

3

1

0,9

2,25

0,9

0,9

6,3

1,8

800 kbm.

2

4

1

2

8

3

2

1500 kbm.

3

5

1,5

3

8,5

3,5

3

3000 kbm.

4

5,5

2

4

9

4

4

6000 kbm.

5

6

2,5

5

9,5

4,5

5

12000
kbm.

6

6,5

3

6

10

5

6

24000
kbm.

7

7

3,5

7

10,5

5,5

7

300 kbm.

EKSTRABOLIGER 300 kbm.
i/på samme ejendom

ERHVERV og
LANDBRUG
m./u. BOLIG
over 1 ha.
EKSTRABOLIGER
se ovenfor.
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Takstblad for Nørup vandværk a.m.b.a.
Takstbladet gælder for perioden 1/1 – 31/12 2022:
For alle takster, afgifter m.v. i dette takstblad, gælder den til enhver tid aktuelle
momssats.
Pkt. 1.1 Fast afgift.
Fast afgift udgør årligt kr. 600,00, som opkræves over 2 rater.
Fast afgift for ekstraboliger i/på samme ejendom udgør 0,9 gange fast afgift for
første bolig på ejendommen.
Leje af vandmåler udgør årligt kr. 100,00, som opkræves over 2 rater.
Pkt. 1.2 Forbrugsafgift.
For hver forbrugt kbm. op til 1000 kbm. årligt, betales kr. 4,25.
For hver forbrugt kbm. udover 1000 kbm. årligt, betales kr. 3,50.

Gebyrer er medtaget i takstbladet, da gebyrerne er en del af vandværkets takstblad.

Pkt. 2.0 Gebyrer:
Pkt. 2.1 Gebyr for udstedelse af faktura (Ikke PBS-tilmeldte
Tillægges moms

Kr. 45,00

Pkt. 2.2 Gebyr for 1. rykkerskrivelse
Uden moms

Kr. 100,00

Pkt. 2.3 Gebyr for følgende rykkerskrivelser
Uden moms

Kr. 100,00

Pkt. 2.4 Gebyr for varsling af vandafbrydelse
Uden moms

Kr. 250,00

Pkt. 2.5 Gebyr for ekstraordinær aflæsning af vandmåler
Tillægges moms

Kr. 425,00

Pkt. 2.7 Vandafbrydelse og genåbning betales af ejeren af den ejendom, hvor
afbrydelsen er foretaget, efter regning for hvad vandværkets aut. VVSinstallatør beregner sig for opgaven. Alle skyldige beløb skal være indbetalt
før genåbning.
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Takstblad for Nørup vandværk a.m.b.a. fortsat.
Pkt. 3.0 Vandmåler: Alle tilsluttede skal have vandmåler. Måleren er vandværkets
ejendom, og vedligeholdes af vandværket. Vandværket kan kræve evt.
udskiftning af måler betalt af forbrugeren, såfremt måleren har været udsat
for vold.
Pkt. 4.0 Ved misligholdt betalingssituation på mere end 3 måneder, slettes
vedkommende ejendom som medlem.
Pkt. 5.0 Vedr. havevanding: Vandværkets bestyrelse kan indføre restriktioner - f.eks.
datovanding.

Vedr. tilslutning af brugere fra Andelsselskabet Lihmskov Vandværk:
Pr. 1. januar 2020 er Andelsselskabet Lihmskov Vandværk lagt ind under
Nørup Vandværk a.m.b.a.
I henhold til kontrakt, indgået mellem Nørup Vandværk a.m.b.a. og
Andelsselskabet Lihmskov Vandværk, fremgår, at brugerne i Lihmskov skal
indbetale nedenstående beløb i tilslutningsafgift i 10 år, som følge af dette
anlægsarbejde. Beløbene skal indfri lån hos Kommunernes Kredit, som optages
for at betale tilslutningsudgifterne.
Forbrugere med forbrug under 500 m3/år.

2.143 kr./år

Forbrugere med forbrug mellem 500 m3/år og 1.000 m3/år.

3.700 kr./år

Forbrugere med forbrug over 1.000 m3/år.

5.700 kr./år
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