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Tilslutningsbidrag:
Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag samt et eventuelt byggemodningsbidrag.

Investeringsbidrag:
Parcelhus i byzone

1 part

Flerfamiliebolig i byzone, første boligenhed

1 part

Efterfølgende boligenheder

½ part

Erhvervsejendom med et årsforbrug under 500 m³

2 parter

Erhvervsejendom med et årsforbrug over 500 m³

min. 3 parter

Parcelhus i landzone samt mindre landbrug med et
årsforbrug under 500 m³

2 parter

Landbrug med et årsforbrug over 500 m³

min. 3 parter

Ved overgang til individuel afregning, betales der for efterfølgende antal boligenheder
Såfremt årsforbruget overstiger det i tilslutningsbidraget forudsatte, opkræves for yderligere 1
part.

Pris pr. part i kr.:

(13.400,00)

16.750,00

Byggemodningsbidrag:
Der bliver opkrævet byggemodningsbidrag i forbindelse med udstykning.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med
den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre værkets faktiske omkostninger til
etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Investeringsbidraget skal være betalt før tilslutningen kan finde sted.
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Betaling for vand i kr.:

excl. moms

incl. moms

Abonnementsbidrag årligt:
pr. installeret måler

(450,00)

562,50

(2250,00)

2812,50

(500,00)

625,00

Driftsbidrag til Ølgod Vandværk pr. m³

(2,61)

3,26

Afgift af ledningsført vand pr. m³ (Statsafgift)

(5,86)

7,33

Afgift til drikkevandsbeskyttelse pr m³ (Statsafgift)

(0,67)

0,84

Samlet m³ pris

(9,14)

11,43

Specielle brandslukningsanlæg
sprinkleranlæg med og uden reservoir
5 X abonnementsbidrag

Forbrugsbidrag:
Byggevand (parcelhuse)
Byggevand større byggerier - efter måler.

Betalingen opkræves i rater og udgør 2. aconto beløb, der reguleres 1 gang årligt.
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Gebyrer :
Ølgod Vandværk følger standardgebyrerne for el, gas og varme området. Se bilag.
Ved for sen indbetaling beregnes rente i h.t. rentelovens § 3 stk. 2 jvf. § 5 (National
Bankens officielle udlånsrente med et tillæg på 8 % p.a. ). Renten beregnes fra 30
dage efter fakturadatoen.
Over for erhvervsdrivende, kan der udover det normale rykkergebyr, opkræves 310
kr. ved forsinket betaling.
Vandværket kan efter en konkret vurdering – stille krav om at en forbruger skal
indbetale et depositum. Det vil sige man skal stille sikkerhed for fremtidig forbrug.

Godkendelse af priser :
Priserne kan uden særlig tilladelse index reguleres.
Enhver ændring skal meddeles Varde Kommune.
Foranstående takstblad for Ølgod Vandværk A.m.b.a, er vedtaget af bestyrelsen d. 8.
okt. 2014 og er gældende fra d. 1. januar 2015.

Takstbladet er godkendt af Varde Kommune d. XX. november 2014.

Statsafgifter :
Samtlige takster er tillagt den til enhver tid gældende moms. Takster i parentes er
excl. moms.
Forbrugsbetalingen tillægges den til enhver tid gældende vandskat.
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Bilag.
Gebyrer:

(Kr. excl moms)

Rykkerskrivelse

( momsfri )

100,00

Selvaflæsningskort, rykker

65,00

Gebyr flytteopgørelse

65,00

Aflæsningsbesøg

270,00

Lukkebesøg

( momsfri )

375,00

Genoplukning inden for normal arbejdstid

375,00

Genoplukning uden for normal arbejdstid

750,00

Nedtagning af måler

600,00

Genetablering af måler

600,00

Målerundersøgelse på stedet

335,00

Udbringning af måler

165,00

Timepris håndværker

350,00

Timepris tekniker

450,00
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