Takstblad for 2021
ASTRUP VANDVÆRK A.m.b.A.
Tilslutning med 1 afregningsmåler
excl. moms
Enfamiliehus indenfor byskilte i Astrup, Faster, Ejstrup og Fiskbæk 19.080,18 kr.
Enfamiliehus udenfor byskilte og nedlagte landbrug
34.980,32 kr.
Landbrug
53.000,50 kr.

incl. moms
23.850,22 kr.
43.725,40 kr.
66.250,62 kr.

(Tilslutningsafgifter reguleres årligt iflg. Danske Vandværker for 2021 med 0,9989 i forhold til 2020)

Priserne
excl. moms incl. moms
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat)
6,18 kr.
7,73 kr.
Fast afgift pr. år
500,00 kr.
625,00 kr.
Leje pr. år af 2½ m3 måler
200,00 kr.
250,00 kr.
Leje pr. år af 10 m3 måler
475,00 kr.
593,75 kr.
Leje pr. år og årseftersyn af TBS-ventil
900,00 kr. 1.125,00 kr.
Forbrug pr. m3
1,80 kr.
2,25 kr.
Opkrævningsgebyr NETS (betalingsservice & FI-kort)
0,00 kr.
0,00 kr.
Byggevand (indtil tilslutning) fast forbrug 40 m3
326,80 kr.
408,50 kr.
1 ekstra afregningsmåler (excl. tilslutning til jordledning)
800,00 kr. 1.000,00 kr.
+ Fast afgift pr. år
500,00 kr.
625,00 kr.
+ Leje pr. år af 2½ m3 måler
200,00 kr.
50,00 kr.
+ Leje pr. år af 10 m3 måler
475,00 kr.
593,75 kr.
Betaling af vandforbrug
Forbrugere med u/ 2.000 m3 i årsforbrug: Der opkræves a’conto den 10/4 og den 10/10.
Forbrugere med o/ 2.000 m3 i årsforbrug: Der opkræves a’conto den 10/1, 10/4, 10/7 og 10/10.
For alle: Årsopgørelsen reguleres over a’conto opkrævningen i april måned.
Vandværket kan efter medlemmets mundtlige begæring opkræve driftsbidrag direkte hos medlemmets lejer
betinget af:
at medlemmet iht. vandværkets vedtægter og regulativ – indestår for betaling af hele ejendommens
driftsbidrag, uanset at opkrævning sendes til lejer.
at indgår betaling fra en lejer ikke rettidigt, rykkes én gang. Hvis betaling herefter ikke indgår rettidigt,
fremsendes lukkevarsel til lejeren og ejeren med betalingsfrist på 8 dage.
at overskrider lejeren/ejeren denne betalingsfrist, afbrydes ejendommens vandtilførsel uden varsel.
at ved flytning påhviler det ejeren at give meddelelse herom til vandværket.
Aflæsning af afregningsvandmåler
Vandværket sørger for årsaflæsning af forbrugernes afregningsvandmålere i perioden 1/12 - 5/12.
I f.m. ejendomssalg eller lejerskifte skal ejendommens ejer sørge for aflæsning af afregningsvandmåler og
indberette til vandværkets kasserer – herunder med oplysninger om ny ejer/lejers og gl. ejer/lejers navne,
nye adresser og telefonnr.
Gebyrer
Rykkerbreve
Genåbning af vandlevering
Udfærdigelse af flytteopgørelser og ekstra opgørelser

momsfri
100,00 kr.
incl. moms
1.500,00 kr.
150,00 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.
OBS. Der lukkes for vandtilførsel uden yderligere varsel hvis 2. rykkerbrev ikke betales til den
påførte tid. Før genåbning for vandet kan ske skal al forfalden gæld være betalt.
Ringkøbing-Skjern Kommune har i h.t. Vandforsyningslovens § 53 stk. 1 ved brev af 22/1 2021
godkendt ovennævnte anlægs- og driftsbidrag til almene vandforsyningsanlæg.
Astrup Vandværks kontakter:
Formand: Johs. Kaasgaard tlf. 9736 4137 mobil 4082 4983
Kasserer: Poul Junge
tlf. 9736 4312 mobil 4042 4022

