
Kr. 7.000,00

Kr. 18.413,00

 max 40 m. Kr. 11.997,00

Kr. 37.410,00

Kr. 9.352,50

Kr. 46.762,50

Takster for vand 2022 ekskl. moms inkl. moms

Driftbidrag pr. bolig/lejlighed årligt. kr. 1.000,00 1250,00

Vedligeholdelse af vandmålere årligt. kr. 250,00 312,50

kr. 4,00 5,00

Afgift på ledningsført vand pr. m³: kr. 6,37 7,96
Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende
Der udsendes vandopkrævning 4 gange årligt til betaling i februar, maj, august og november måned.
Fakturaen med betaling i november måned er årsopgørelse. Alle opkrævninger udarbejdes på grundlag af
elektronisk aflæsninger foretaget af vandværket. Se mere på www.skelby-vand.dk

Betalingsbetingelser: Se faktura. 

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne gebyr.

kr. 100,00 momsfri

kr. 100,00 momsfri

Lukkevarsel kr. 300,00 momsfri

kr. 500,00 625,00

kr. 100,00 125,00

kr. 400,00 500,00

kr. 40,00 50,00

kvartalsvis på baggrund af forventet forbrug. Årsafregning udsendes pr. 30/9 efter måleraflæsning.

kr. 300,00 momsfri

Genåbningsgebyr (Hertil skal tillægges de faktiske omkostninger til lukning og 
genåbning.) 

kr. 1000,00 1250,00

Gebyr for udskiftning af måler, som følge af indgreb foretaget at forbrugeren. Hertil skal 
tillægges de faktiske omkostninger til udskiftning/reparationer.

Aflæsningsgebyr. (Ekstra aflæsning ved forbrugerforespørgelse)

Gebyr ved for sen aflæsning af måler (Selvaflæsning)

Ved ejerskifte SKAL Skelby Vandværk lave flytteopgørelse jvf Persondataforordning af 25/5 2018

1. rykker

2. rykker (Ved opkrævning direkte hos lejer, overgår alle fordringer til ejer)

Gebyrer 2022

Anlægsbidrag

For andelsboliger og andre boligselskaber, samt matrikler, hvor der er flere boliger/lejligheder på samme matrikelnummer, men 
som tilsluttes med 1 stik m/stophane + 1 hovedmåler, betales normalt anlægsbidrag til første bolig, samt normalt bidrag til 
hovedanlæg for hver øvrig bolig/lejlighed på samme matrikel, men kun 90% bidrag til forsyningsledning for øvrige 
boliger/lejligheder på bebyggelsen, og kun et stikledningsbidrag for hele bebyggelsen. Opkrævning af anlægsbidrag efter disse 
regler, gælder også ved etablering af nye selvstændige boliger/lejligheder på matrikler, hvor der tidligere er betalt anlægsbidrag.

Anlægsbidrag i alt:

Lednings- og stikledningsbidrag reguleres i henhold til den af Danmarks Statistik beregnede indexregulering.

Forsyningsledninger (indeks 2022)

Gebyr for tildækning/manglende adkomst til målerbrønd og stophane.             Hertil 
skal tillægges de faktiske omkostninger dette må medføre.

Flyttegebyr, samt udfærdigelse af opgørelse ud over årsopgørelse, omfatter alle 
opgørelser på forbrugernes foranledning. 

kr. 800,00 1000,00

Opkrævning via indbetalingskort (gratis via PBS)

I distrikt Rejnstrup-Gunderslevlille aflæses målerne manuelt en gang årligt. Der udsendes á conto opkrævning

Vandpris pr. m³.

Stikledninger inkl. stophane og målerbrønd (indeks 2022) 

Anlægsbidrag i alt:

Moms 25 %:

Takstblad 2022

Hovedanlæg


