
 
Takstblad 2017/2018 for aflæsningsperioden 01.10.2017 – 30.09.2018 

Driftsbidrag  I alt ekskl. 
moms 

I alt inkl. 
moms 

Fast målerafgift Kr. 500,00 625,00 
M3-pris pr. m3 Kr.     2,00     2,50 
M3-pris – afgift på ledningsført vand (afgift til SKAT incl. 
drikkevandbidrag) for perioden 01.10.2017 – 31.12.2017 

Kr.     6,25     7,81 

M3-pris – afgift på ledningsført vand (afgift til SKAT incl. 
drikkevandbidrag) for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 

Kr.     6,37     7,96 

Afgift på ledningsført vand (afgift til SKAT incl drikkevandbidrag 
på kr. 0,19) vil i perioden 01.10.2017 – 30.09.2018, der bliver 
opkrævet med gennemsnit 

Kr.     6,34     7,93 

Gebyrer    
Rykkergebyr 1. og 2. gang (uden moms) Kr. 100,00 100,00 
Gebyr for lukning og genåbning ved restancer, herudover betales 
de påløbne omkostninger 

Kr. 500,00 625,00 

Manglende indsendelse af selvaflæsningskort (uden moms). 
Vandværket foretager aflæsningen 

Kr. 150,00 150,00 

Måleraflæsning (forbrugeren ønsker at vandværket hjælper med 
aflæsning – faktura sendes særskilt) 

Kr.  150,00 187,50 

Gebyr ved flytning, opkræves hos tidligere og ny ejer/lejer Kr. 100,00 125,00 
Udskiftning af frostsprængte målere  Kr.  250,00 312,50 
Tilslutningsafgift    
Parcelhuse i bestående udstykninger Kr.  12.833,42 16.041,78 
Andelsbidrag kr. 6.912,69 + ledningsbidrag kr. 5.920,73    
Parcelhuse i landområde Kr. 31.669,70 39.587,13 
Andelsbidrag kr. 6.912,69 + ledningsbidrag kr. 24.757,01    
Mindre erhverv, institutioner – Hjordkær By Kr. 16.289,77 20.362,21 
Andelsbidrag kr. 10.369,04 + ledningsbidrag kr. 5.920,73    
Erhverv/landbrug i landområde Kr. 35.126,05 43.907,56 
Andelsbidrag kr. 10.369,04 + ledningsbidrag kr. 24.757,01    
Nye udstykninger Kr.  efter tilbud 
I det åbne land, beregnes tilslutningsafgiften efter det aktuelle 
ledningsarbejdes kostpris 

   

Tilslutningsafgiften skal være indbetalt før anlægsarbejdet kan påbegyndes, medmindre andet er aftalt. 

Ovennævnte tilslutningsafgifter kan reguleres hvert år ved regnskabsåret begyndelse af bestyrelsen for 
Hjordkær Vandværk. 
Taksterne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
Priserne i takstbladet reguleres i henhold til indeks for vandforsyning, udregnet af vandteknisk forening. 
Indekstallet udgjorde den 1. oktober 2008 – 168,05. 
Taksterne er godkendt af vandværkets bestyrelse den 21. august 2017. 
 


