
Andelsselskabet Grimstrup Vandværk 

 

Takstblad 2020:  

Anlægsbidrag: 

Hovedanlægsbidrag består af ( Værket, Boringer, Råvandsledninger og Hovedledninger) 

Stikledningsbidrag: Fastsættes individuelt for hvert enkelt område. Bidrag fastsættes på baggrund af de 

faktiske udgifter, som vandværket afholder for at fremføre vandforsyning til de enkelte grunde. 

Forsyningsledningsbidrag er et bidrag til forsyningsledningsnettet, der består af distributions- og 

forsyningsledninger. 

Anlægsbidraget består således af hovedanlægsbidrag + stikledningsbidrag + forsynings- 

ledningsbidrag. Når tilslutningsafgiften er beregnet for et område, reguleres den jvf. 

reguleringstallene nederst i takstbladet.  

I øjeblikket er der fastsat følgende Anlægsbidrag (pr. 1/1-2020) 

"Grimstrup byzone parcelhuse” kr. 21.881,38 + moms. 

"Grimstrup byzone storparceller” kr. 33.617,32 + moms. 

”Grimstrup landzone parcelhuse” Kr. 43.464,39 + moms. 

”Grimstrup landzone for registreret landbrug” Kr. 63.288,22 + moms. 

Betaling for vand:  

Fast afgift pr. installation   kr. 325,00 + moms. 

Bidrag til vandværk pr. m³   kr.     5,00 + moms. 

Skat pr. m³    kr.     6,37 + moms. 

Andre afgifter: 

Gebyr for ikke at være tilmeldt PBS / betalingsservice  kr.   25,00 momsfrit. 

Gebyr ved for sen indbetaling af skyldige beløb  kr.  100,00 momsfrit. 

Gebyr ved rykker for indbetaling   kr.  100,00 momsfrit. 

Gebyr til ejendomsmægleroplysninger Kr.  250,00 + moms. 

Flyttegebyr  Kr.  250,00 + moms. 

Genåbningsgebyr efter afbrydelse p.g.a. restance

  
kr.  500,00 + moms. 

(Der betales desuden til vvs-installatør efter regning)  

Bod ved brudt målerplombering (uanmeldt)  kr.1000,00 + moms. 

 

 

 



 

 

 

Opkrævning: 

Vandafgiften opkræves halvårligt pr. 1/3 og 1/9. A`conto opkrævning baseres på foregående års forbrug. 

Overskydende beløb fra årsopgørelse modregnes i marts opkrævningen. Overskydende beløb udover marts 

opkrævningen udbetales kontant.  

Skyldige beløb fra årsopgørelse opkræves sammen med marts opkrævningen.  

Regulering: 

Anlægsbidrag jvf. ovenfor, reguleres efter indekstal for tilslutningsarbejder, som disse er fastsat af  FVD. 

Indekstallene udgør: 

     pr. 1/10-07                          158,48                                            pr. 1/10-08                      168,05                    

    pr. 1/10-09                           171,13                                            pr. 1/10-10                       177,88 

    pr. 01/10-10      100,00                  pr. 01/10-11               102,30 

pr. 01/10-12      105,52                                      pr. 01/10-13               107,10 

pr. 01/10-14      107,19                 pr. 01/10-15                 99,62 

pr. 01/10-16      101,27                 pr. 01/10-17                101,91             

pr. 01/10-18      101,50                    pr. 01/10-19                102,59 

29. november 2019  
  

  Vedtaget af bestyrelsen for Andelsselskabet 

Grimstrup Vandværk 

 

 

Godkendt af 

Esbjerg Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


