
 

I/S Viby Vandværk 

Søndergade 27B 

4130 Viby Sj. 

 

 

TAKSTBLAD for Viby Vandværk 

For perioden 1/1 – 31/12 2017. 

 

Alle afgifter skal tillægges moms 

 

Tilslutningsbidrag: 

Enfamiliehuse, ejerlejligheder, lejelejligheder, andelsboliger, 
erhvervslejemål samt sommerhuse ----------kr. 15,000,00  

Andre ejendomme fra 0-500 m3 / år-------- kr. 15.000,00 

Andre ejendomme fra 501 – 1000 m3 ------- 2 x 15.000,00  

Andre ejendomme fra 1001 – 2500 m3------ 3 x 15.000,00 

Andre ejendomme fra 2501 – 5000 m3------ 5 x 15.000,00 

Andre ejendomme fra 5001 – 7500 m3------ 7 x 15.000,00 

Andre ejendomme fra 7501– 10 000 m3 ---- 8 x 15.000,00 

 

 

Tilslutnings afgift skal erlægges, inden tilslutningen påbegyndes. 

Alle anlægsudgifter indenfor skelgrænse ved ny tilslutninger er vandværket 
uvedkommende. 

Anlægsudgiften afholdes af den/ de nye forbrugere. 

Nærmere betingelse skal være opfyldt forinden igangsætning af arbejdet. 

Betingelserne kan fås hos vandværket ellers ses på hjemmesiden:  

www.vibyvandvaerk.dk 

http://www.vibyvandvaerk.dk/


 

 

Driftsbidrag: 

Der opkræves en fast minimums takst pr. vandmåler pr. ejendom / bolig på  

kr. 800,00 årligt 

Vandforbruget afregnes efter målt m3. vand. 

Afgift pr. m3. kr. 6,00 

Grøn afgift pr. m3. kr. 6,53  

Andre afgifter: 

Manglende betaling pr.erindring(max 2) kr. 100,00 

Ved manglende måleraflæsning efter 1. erindring kr. 400,00 

Hvis restancen ikke er betalt inden for 10 dage efter første rykkerbrev udsendes 
der rykkerbrev og lukkebrev, hvorefter der inden 8 dage uden yderligere varsel 

lukkes for vandet  

 

Gebyr for: 

               Lukning kr.     1.000,00 + faktiske omkostninger momsfri 

               Genåbning kr. 1.000,00 + faktiske omkostninger 

. 

Der opkræves vandafgift 2 x årligt. 

I opkrævningen for første ½ år skal betales senest den 1/3 og heri er der 

årsopgørelsen samt en aconto for 1. halvår. Og for 2. halvår senest den 1/8 

 

Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. 2 erindringer. 

 

Ved forventer, at vi for 2017 kan aflæse målerne digitalt hvilket vil sige, at der 
ikke skal indsendes aflæsningskort for målerstand pr. 31.august 2017.  

 

Ved salg af ejendommen: 

Vandværket foretager IKKE flytteopgørelser/ afregning.  

Dette skal ordnes over refusionsopgørelsen i forbindelse med ejendomshandelen. 

Hvis interessenterne er tilsluttet PBS opkrævningen skal man huske, at melde fra 

hvis huset sælges. 

 Med venlig hilsen 

Vandværkets Bestyrelse 

 

Viby den 22. august 2016  


