GESTEN VANDVÆRK
Takstblad 2021
Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift)
Excl. Moms
Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed
Forsyningsledningsbidrag - Landområde
Stikledningsbidrag pr. ejendom
Total for tilslutning

kr. 5.900,00
kr. 34.500,00
kr. 5.000,00
Kr. 45.400,00

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed
Forsyningsledningsbidrag - Byområde
Stikledningsbidrag pr. ejendom
Total for tilslutning

kr. 5.900,00
kr. 14.500,00
kr. 5.000,00
kr. 25.400,00

Excl. Moms

Incl. Moms
kr. 7.375,00
kr. 43.125,00
kr. 6.250,00
kr. 56.750,00

Incl. Moms
kr. 7.375,00
kr. 18.125,00
kr. 6.250,00
kr. 31.750,00

Driftsbidrag
Excl. Moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed
Målerafgift pr. år
Driftsbidrag pr. m3. vand efter forbrug
Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3

Incl. moms

kr. 560,00
kr. 135,00
kr. 5,00
kr. 6,37

kr. 700,00
kr. 168,75
kr. 6,25
kr. 7,96

kr. 100,00
kr. 150,00
kr. 150,00
kr. 500,00
kr. 500,00

Momsfrit
Momsfrit
kr. 187,50
Momsfrit
kr. 625,00

kr. 250,00

kr. 312,50

kr. 1.500,00

kr. 1.875,00

Gebyrer

Rykkergebyr – momsfri
Gebyr for aflæsning - momsfri
Flyttegebyr
Lukkegebyr *) – momsfri
Åbningsgebyr **)
(Det fulde skyldige beløb skal være indbetalt til vandværket inden
genåbning vil finde sted)
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler samt
anmodning om aflæsning af et bestyrelsesmedlem
Beskadigelse af elektronisk målerudstyr, der fordrer udskiftning

Byggevand: Måler skal være etableret før et forbrug påbegyndes
*) I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejde, der vil være nødvendige for at afbryde
vandforsyningen ved ejendomsskel/stophane.
**) I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejde, der vil være nødvendige for at
genetablere installationen til krævet standard, herunder etablering af målerbrønd, hvis en sådan ikke findes.
Vandafgifter og forbrug opkræves a´conto halvårlig gennem Vejen Forsyning pr. 1.3. og 1.9.
Der foretages årsafslutning ved opkrævning pr. 1.3.
Tilslutningsafgifter og vandafgifter reguleres årligt pr. 01.01. og skal godkendes af Vejen Kommune.
Godkendt af bestyrelsen, Gesten Vandværk, den 5. november 2020

Arne Welcher Christensen
Underskrift

Godkendt af Vejen Kommune, den
Underskrift
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Peter Erfurt

Gesten Vandværk
Stadion Alle 1
6621 Gesten

Dir. tlf.:

79966273

E-mail:

peter@vejen.dk

Godkendelse af takstblad 2021
Vejen Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for 2021 for Gesten
Vandværk.
Baggrund
Regnskabet for 2019 og budget for 2019-2022 er grundlaget for godkendelsen.
Det er kommunens vurdering, at taksterne er rimelige og overholder hvile-i-sig-selv
princippet.
Vejen Kommune gør opmærksom på, at alle takster skal være godkendte for at være
gyldige. Særskilte tilbud fra vandværket til forbrugere skal sendes til kommunen og
godkendes. Det kan f.eks. være anlægsbidrag for ejendomme med et forbrug, som
ikke har været forudset og derfor ikke er fastsat i takstbladet.
Lovhjemmel
Kommunens godkendelse af anlægs- og driftsbidrag sker i medfør af
vandforsyningslovens § 53.
Klage
Kommunens afgørelse om at godkende taksterne kan ikke påklages administrativt, jf.
vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Søgsmålsfristen er 6 måneder efter
modtagelsen af afgørelsen.

Venlig hilsen

Peter Erfurt
miljøsagsbehandler

Ved personligt fremmøde: Ring til mig på lokalnummeret.
Telefon: +45 7996 5000 | mail: post@vejen.dk | sikkerpost@vejen.dk | www.vejen.dk | CVR: 29 18 98 38

