Vegger Vandværk
v/Britta Degn
Møllevænget 13, Vegger
9240 Nibe
Telefon 2232 1500, email: veggervand@gmail.com

Takstblad 2022
Driftbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed.
Målerafgift – årlig pr. vandmåler
Vandafgift pr. m3.
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

Kr. excl. moms

kr. 1.000,00
kr. 185,00
kr. 6,21
kr. 6,37

Kr. incl. moms

kr. 1.250,00
kr. 231,25
kr. 7,76
kr. 7,96

Anlægsbidrag – i byzone
Stikledningsdimension
32 mm
40 mm
50 mm
63 mm

Hovedanlæg

Forsyningsledning

kr. 4.800
kr. 9.600
kr. 14.400
kr. 19.200

kr. 6.100
kr. 6.100
kr. 6.100
kr. 6.100

Stikledning Kr. excl. moms

kr. 6.100
kr. 6.600
kr. 7.100
kr. 7.600

kr. 17.000
kr. 22.300
kr. 27.600
kr. 32.900

I alt kr. Incl. moms

kr. 21.250,00
kr. 27.875,00
kr. 34.500,00
kr. 41.125,00

Anlægsbidrag – i landzone
For ejendomme beliggende inden for vandforsyningens forsyningsområde i henhold til
Vesthimmerland Kommunes vandforsyningsplan, men uden for det område hvor vandforsyningen
har etableret ledningsnet, vil vilkårene for tilslutning blive fastsat efter forhandling mellen ejendommens ejere og Vandværket.
Alle beløb betales forud for tilslutning.
Gebyrer
Rykkegebyr
Flyttegebyr
Brudt plombering
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og åbning
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
Manglende betalingsadresse
Sletning af stikledning + omkostninger
Lukkebrev (Rekommanderet)
Påvisning af stophane

kr. 100
kr. 100
kr. 600
kr. 950
kr. 250
kr. 150
kr. 500
kr. 475
kr. 250

Momsfrit

kr. 125,00
kr. 750,00

kr. 1.187,50
kr. 312,50
Momsfrit

kr. 625,00
Momsfrit

kr. 312,50

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves yderligere
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ.
Forsynings - og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "indeks for ledningsarbejder
pr. 1. oktober.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning
betales af grundejer ved tilslutning.
Stikledning landzone makslængde 50m

