
u/moms m/moms u/moms m/moms

Hovedanlægsbidrag …………………………………………………………5.700 7.125 5.700 7.125
Forsyningsledningsbidrag ………………………………………………………….9.200 11.500 20.200 25.250
Stikledningsbidrag - 32 og 40 mm …………………………………………………………….8.100 10.125 8.100 10.125

23.000 28.750 34.000 42.500

Hovedanlæg + forsyningsledning
Årlig forbrug Faktor u/moms m/moms u/moms m/moms

Op til 250 kbm. …………………………………….1,00 14.900 18.625 24.900 31.125
251-1000 kbm. …………………………………………1,25 18.600 23.250 28.600 35.750
1001-2000 kbm. ………………………………………….1,50 22.400 28.000 32.400 40.500
2001-3000 kbm. ……………………………………….1,75 26.100 32.625 36.100 45.125
3001-4000 kbm. …………………………………………2,00 29.800 37.250 39.800 49.750
4001-5000 kbm. ………………………………………….2,25 33.500 41.875 43.500 54.375
5001-6000 kbm. …………………………………………………….2,50 37.300 46.625 47.300 59.125
6001-7000 kbm. …………………………………………..2,75 41.000 51.250 51.000 63.750
7001-8000 kbm. ……………………………………………….3,00 44.700 55.875 54.700 68.375
8001-9000 kbm. ……………………………………..3,25 48.400 60.500 58.400 73.000
9001-10000 kbm. …………………………………….3,50 52.200 65.250 62.200 77.750
10001-11000 kbm. …………………………………….4,00 59.600 74.500 69.600 87.000

Dertil kommer stikledning ………………………………………………….8.100 10.125 8.100 10.125

Regulering kan ikke foretages i nedadgående retning.

Nørager Vandværk a.m.b.a.

Takstblad gældende fra 1. januar 2021

Anlægsbidrag

Ejendommme med forbrug op til 250 kbm. årlig

Byområde Landområde

Ejendomme med forbrug over 250 kbm. årlig

Byområde Landområde

Hvis det konstaterede forbrug viser sig at være større end det forbrug, der er betalt efter ved
tilslutningen, skal der betales supplerende anlægsbidrag. Dette beregnes således:

Hvis det gennemsnitlige forbrug regnet over en 3-årig periode svarer til en højere
takstgruppe, betales der supplerende anlægsbidrag udregnet som differencen mellem den
oprindeligt anvendte takst og den nye takst. Det supplerende anlægsbidrag fastsættes efter
taksterne på reguleringstidspunktet.

Hvis den nye rådighedsmængde også overskrides, gælder samme regler som forannævnt.

Anlægsbidraget skal være betalt, inden tilslutning foretages.



Nørager Vandværk a.m.b.a.

Takstblad gældende fra 1. januar 2021

m/moms

Fast afgift pr. år  ………………………………………………………………………………450 562,50
Forbrugsafgift til vandværket pr. kbm. …………………………………………………………………….2,50 3,13
Fremtidssikring af vandforsyning - fast beløb …...................................... 100 125,00
Fremtidssikring af vandforsyning - pr. kbm. …........................................... 0,50 0,63
Statsafgift pr. kbm. …………………………………………………………………………………………………6,18 7,73

Første rykker grundet for sen betaling (momsfri) …………………………………………………..100
Anden rykker og lukkevarsel (momsfri) …………………………………………………………………..100
Flytteopgørelse (betales af fraflytter) ……………………………………………………………………………….120 150
Måleraflæsning ved ejerskifte ……………………………………………………………………………………100 125
Gebyr for lukning …................................................................................................500 625

300 375
Afprøvning (kalibrering) af måler …………………………………………………………………………500 625

Fremsendelse af ekstra årsopgørelse til ejer, ejendomsmægler,
advokat og lignende …………………………………………………

Driftsafgift

Driftsbidraget betales med 2 a/contobetalinger i marts og september

Afregningsperioden følger kalenderåret, og slutafregningen forfalder i marts måned i det
følgende år.

Hvis faktiske omkostninger er større end kr. 500, betales faktiske
omkostninger.


