Ejby Vandværk, c/o Middelfart Fjernvarme
Hessgade 21B, 5500 Middelfart
Dette takstblad er godkendt d.
Tlf. 6441 0342
af kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune
E-mail: post@middelfartfjernvarme.dk

Takstblad for 1. januar – 31. december 2021. *
*Der tages forbehold for evt. ændringer i perioden.

Anlægsbidrag består af hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.
Hovedanlægsbidrag betales i.h.t. fordelingsnøgle.
Fordelingsnøgle:
Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, lejlighed)
Forretning og andre småerhverv

Forbrugsenheder:
1,0

Større forbrugere:
Med årsforbrug på

500 – 1.000 m3
2,0 - 3,5
1.001 – 2.500 m3
3,5 - 7,0
2.501 – 5.000 m3
7,0 - 11,5
5.001 – 7.500 m3
11,5 – 15,5
7.501 – 10.000 m3
15,5 – 19,5
Forbrugsenheder afrundes til nærmeste hele tal.
Årsforbrug over 10.000 m3/år fastsættes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen og skal godkendes af Middelfart
Kommune.
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

kr. 6.500,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom
I bolig- og forretningsområde i byzone
I industriområde i byzone
I landzone

kr. 3.746,00
kr.10.763,00
kr.11.080,00

Stikledningsbidrag pr. 32 og 40 mm.
kr. 8.389,00
Større stikledninger - priser oplyses af vandværket, og betales efter faktiske udgifter.
Lejligheder, etagebygninger og klyngebebyggelse betaler fuld anlægsbidrag
af 1. bolig, derefter 75% for efterfølgende boliger.
Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig. I ejendomme med flere lejemål,
opkræves en afgift pr. lejemål
Målerleje pr. måler/år
Pris pr. m3
Afgift af ledningsført vand pr. m3
Gebyrer
Rykkegebyr, (beløbet tillægges ikke moms)
Gebyr for lukning af vandtilførsel
Gebyr ved for sen aflevering af selvaflæsningskort
Rente ved for sen betaling – Nationalbankens officielle
referencesats med tillæg på

300,00
100,00
5,00
6,37

kr.
kr.
kr.

100,00
300,00
100,00
7%

Driftsbidrag forfalder pr. 1/2, 1/4, 1/7 og 1/10.
Anlægsbidrag betales når installation tilmeldes.
I tilfælde af flytning, opkræves/udbetales beløb under kr. 50,00 ikke.
Alle takster er excl. moms.
_____________________________________________________
Definitioner
Ejer
Ejendom
Forsyningsledning
Stikledning

kr.
kr.
kr.
kr.

Grundejer
Matr.nr. – grund
Langs vej
Fra forsyningsledning til skelJordledning
Fra Skel til hus
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