AARØ Vandværk
Takstblad for 2021:
Gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021

Forbrugsafgifter:
Vandafgiften pr. m3 leveret vand (opgjort samlet pr. andelshaver):
Indtil 1.000 m3 pr. år
Fra 1.000 til 2.000 m3 pr. år
Over 2.000 m3 pr. år

kr.
kr.
kr.

7,00
6,50
6,00

Desuden opkræves statsafgiften af ledningsført vand samt drikkevandsafgift pr. m3

Faste afgifter:
For hver installeret vandmåler (hovedmåler) betales pr. år:
For markmålere betales pr. år:

kr. 1.050,00
kr. 500,00

Tilslutningspriser:
1. Parcelhuse

Anlægsbidrag:
Ledningsbidrag:
(hovedanlæg)
(forsyningsledning)
7.500,00
12.000,00

Stikledning:

I alt. kr.

7.500,00

27.000,00

Sommerhuse beregnes som parcelhuse. Landbrug og større industri m.v. samt tilslutningspriser
udenfor forsyningsledningsområdet beregnes i hvert tilfælde.
Ved anlægsopgaver som omfatter flere sammenhængende ejendomme (f.eks.
sommerhusområde) opkræves anlægsbidraget i forhold til afgivet tilbud.
Der monteres målerbrønd ved skel, som betales af grundejeren (ca. kr.2.000,-)
Alle tilslutningspriser skal betales inden tilslutningen påbegyndes.

Særgebyrer:
Rykkergebyr (momsfrit):
Manuel måler aflæsning :
Gebyr for lukning (momsfrit):
Gebyr for genåbning af vandforsyning:

kr. 100,00
kr. 250,00
kr. 500,00
kr. 500,00

Information:
Jordledninger på privat grund ejes og vedligeholdes af grundejeren.
Se i øvrigt selvstændig beskrivelse af betingelser for tilslutning til vandværkets net.
Betales forfaldne betalinger ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for
vandforsyningen.
Provas udsender selvaflæsningskort medio december.
Vandafregning opkræves aconto forud af Provas og årsopgørelsen vil fremgå af opkrævningen
året efter.
Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private vandværker i Haderslev kommune
sept. 2015 og godkendt af Haderslev Kommune.
Alle priser er excl. moms, nogle særgebyrer dog momsfri.

Formand: Flemming Lund
Telefon 74 58 43 83

Kasserer: Svend Aage Hansen
Telefon 74 58 47 76

Supplerende regler for tilslutning til Aarø Vandværk
Tilslutning til vandværkets hovedledning:
Tilslutning til hovedledning og afmontering af tilslutning må kun foretages af en gas- og
vandmester godkendt af vandværket. Tilslutningen afregnes efter gældende satser i takstbladet.
Vandværket fremfører vandledning til andelshaverens skel, hvor der monteres målerbrønd
(placeres ca. 1 meter fra skel på andelshavers grund). Målerbrønden er andelshaverens ejendom
og betales af andelshaver.
Det er andelshaverens eget ansvar at vedligeholde jordledninger og vandinstallationen på egen
grund.
Stophaner i skel er andelshavers ejendom. Vandspild der opstår i forbindelse med defekt stophane
eller vandur er vandværket uvedkommende og vil blive krævet afregnet af andelshaver, såfremt
man ikke straks meddeler skaden til vandværket.
Hvor der i dag sidder stophaner i skel, skal disse udskiftes til målerbrønde, når der skal ske
reparation eller udskiftning af stophanen. Udgiften til at få nedgravet og tilsluttet målerbrønden
afholdes af vandværket. Udgiften til flytningen af måleren betales af andelshaveren.
Hovedmåler:
Enhver installation skal mindst have én hovedmåler, som man betaler fast afgift for iflg. gældende
takstblad. Disse målere er vandværkets ejendom og vedligeholdes af vandværket.
Hovedmåler skal i forbindelse med etablering af nye installationer altid placeres i målerbrønd ved
skel. Principielt gælder dette også for gamle installationer, men det accepteres at målere er
forsvarligt og frostfrit placeret på andelshaverens ejendom, indtil der skal ske ændringer i
installationen, som vil betyde af måler skal flyttes, herunder udskiftning af stophane.
Markmåler:
Andelshavere kan aftale med vandværket, at der etableres markmåler på et nærmere aftalt sted.
Etableringen afregnes efter priser fastlagt af bestyrelsen.
En markmåler er i princippet en hovedmåler, som kan flyttes mellem én eller flere godkendte
tilslutninger til vandværkets hovedledning. Tilslutning og flytning af markmåler må kun foretages af
godkendt gas- og vandmester.
Vandforbruget på markmåler indberettes som for hovedmåler, og der betales fast afgift for
markmåler iflg. gældende takstblad.
Bimålere:
Såfremt en andelshaver ønsker bimåler opsat på egen vandinstallation for at kunne separere sit
vandforbrug, er dette vandværket uvedkommende. Såvel aftale om etablering som levering og
vedligeholdelse af bimåler aftales med Provas (Vandforsyningen under Haderslev Kommune).
Således vedtaget på generalforsamlingen:
Aarø den 8. marts 2005,
samt senere afholdte årlige generalforsamlinger.

