
Kirke Eskilstrup Vandværk

Platanvej 42

4360 Kirke Eskilstrup

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.          1.540,00            1.925,00 

Fast årligt bidrag pr.Bi måler kr.             310,00               387,50 

Pris pr. m
3 kr.                 7,00                   8,75 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                 6,37                   7,96 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år kr.        18.478,00          23.097,50 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.          6.166,67            7.708,33 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.          9.200,00          11.500,00 

Stikledningsbirdag by zone Kr        13.000,00          16.250,00 

Stikledningsbidrag landområder Kr.        23.500,00          29.375,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.             100,00  Momsfrit  

Lukkevarsel (sendes med anden rykker) kr.             100,00  Momsfrit  

Genåbningsgebyr ( Yderligere udgifter kan forekomme) kr.          1.500,00            1.875,00 

Brud på plombering af vandmåler eller stophane* kr.          1.000,00            1.250,00 

Årsopgørelse Kr.             400,00  Momsfrit 

Flytte opgørelse kr.             400,00               500,00 

Bod for overtrædelse af vandingsforbud (hvis et sådant er i kraft) Kr.          1.000,00  Momsfrit 

* Brud på plombering henregnes til tyveri og vil blive politianmeldt

Generelt

Regnskabet følger kalenderåret. Vandforbrug (målerstand) aflæses en gang årligt d. 31. december. 

Årsopgørelse og første aconto betaling forfalder 1. februar. Anden aconto betaling forfalder 1. juni.

Såfremt forfaldne regninger ikke betales, udsendes der 2 rykkerskrivelser med 1 uges mellemrum. 

Anden rykkerskrivelse inkluderer lukkevarsel. Såfremt betalingerne ikke er indløbet på vandværkets 

konto senest 8 dage efter udsendt lukkevarsel vil vandforsyningen blive afbrudt. 

Genoplukning kan alene finde sted når andelshaveren eller forbrugeren har betalt sin fulde gæld, 

inklusive gebyrer.

Første rykkerskrivelse: 100 kr.

Anden rykkerskrivelse + lukkevarsel + afleveringsattest = 100+100+gældende posttakst

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Holbæk Kommune, den 20/3-2021.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Takstblad for Kirke Eskilstrup Vandværk - 2021

Forbrug over 10.000 m
3
 fastlægges efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

25 57 32 29

kevand.kasserer@gmail.com

www.ke-vand.dk


