Sletterhage Vandværk Andelsselskab
Takstblad 2021

Driftbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig
Målerafgift
Samlet fast afgift
Vandpris pr. m3
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3
Grundvandsikring pr. m3
Samlet variabel afgift

Excl. Moms

Incl. Moms

440,00
100,00
540,00
7,23
6,18
0,19
13,60

550,00
125,00
675,00
9,04
7,73
0,24
17,00

Anlægsbidrag
Tilslutningsafgift pr. boligenhed (enfamiliehus, sommerhus eller lejlighed)
Andelsbevis i Helgenæsvand
7.000,00 Momsfrit
Forsyningslednngsbidrag, Sletterhagevandværk
5.000,00
Stikledningsbidrag, Sletterhage Vandværk
6.000,00
Samlet anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)
18.000,00

7.000,00
6.250,00
7.500,00
20.750,00

Andelsbevis til Helgenæsvand opkræves her, men overføres administrativt til
Helgenæsvand, der som produktionsanlæg er en del af Sletterhage Vandværk

Gebyrer
Rykkergebyr 1. rykkerskrivelse
Rykkergebyr 2. rykkerskrivelse
Gebyr for aflæsning af vandmåler

100,00
100,00
150,00

Momsfrit
Momsfrit
Momsfrit

Gebyr for oplysning til advokat mm ved handel

250,00

312,50

1.500,00

1.875,00

Genåbningsgebyr eksl. udgifter ved lukning
og genåbning
Gebyr for logning af detaljerede aflæsningsdata

efter regning

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for
ledningsført vand (statsafgift og grundvandssikring) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Takstbladet gælder for Sletterhage Vandværk etablerede forsyningsområdes zone 1, jf. vandværkets hjemmeside.
Tilslutninger udenfor forsyningsområdets zone 1: Efter aftale med Syddjurs Kommune.
I henhold til lovgivningen ophører vandværkets ansvar for ledningsføring ved skel, idet ledninger indenfor skel er defineret
som en jordledning, der er ejers ansvar uanset, hvor målerbrønden er placeret. Såfremt ejer ønsker målerbrønden flyttet
eller der konstateres utæthed i i ledningsnettet på en given matrikel inden for skel, afholdes omkostningerne .
af matriklens ejer. Reparation af en sådan utæthed såvel som udgifter til vandspildet vedrører ikke vandværket.
Der tages forbehold for ændringer i moms og afgifter
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