ØSTERMARIE VANDVÆRK
Spurvevej 2 3751 Østermarie tlf. 5647 2330
e-mail: mail@oestermarie-vandvaerk.dk
Bank: 0650-6620400848

Formand: Keld Olsen - Tlf.: 29650403
Kasserer: Ole Hald Pedersen – Tlf.: 3025 9810
Vandværkspasser: Thorbjørn Gjessing - Tlf.: 2126 9822

Takstblad 2022
Tilslutningsafgift:
Alle kategorier…………………………………………………………..……… kr. 8.000,00
Tilslutningsafgiften dækker kun retten til tilslutning.
Udgifter til målerbrønd, opgravning, vandledning, fittings og eventuel tinglysning betales af
forbrugeren. Af hensyn til regler og lovgivning skal vandværkspasser kontaktes.
Gravearbejdet skal udføres af en graveaktør godkendt af vandværket.
Materialer skal købes hos (godkendes af) vandværket.
Efter udført og godkendt arbejde overtager vandværket forsynings- og stikledninger til ejendom.
Tilslutningsafgiften skal betales før tilslutningen påbegyndes.
Takst efter måler:
Fast årlig afgift (ledningsnet, stikledninger, vandværk, målerleje, vandprøver mm) kr. 1680,00
Vandafgift pr. m3 (indeks reguleres en gang årligt) .................................................. kr.
8,77
Statsafgift pr. m3 ........................................................................................................ kr.
6,37
Fraflyttergebyr ........................................................................................................... kr. 240,00
Tilflyttergebyr ........................................................................................................... kr. 240,00
Fremsendelse af kopi af årsopgørelse eller vandregning fra Vandværket ………… kr. 240,00
Målerskift, incl. arbejdsløn ( ved frost- eller anden skade på måler) ……………… kr. 1650,00
Alle ovenstående beløb er ekskl. 25 % moms.
Restancegebyr ............................................................................................................ kr.
Besøg af vandpasser i forbindelse med lukke- og genåbningsgebyr ......................... kr.
Samt de faktiske omkostninger (forbrugt tid m.v.)
Restancegebyr samt lukke-og åbnegebyr er fritaget for moms.










100,00
800,00

Angående den årlige aflæsning: Aflæsningen bliver foretaget elektronisk førstkommende
hverdag i januar.
Ved udstykning af et forbrugernummer i flere enheder f.eks. lejligheder o. lign. skal der
betales tilslutningsafgifter og sættes måler op til hver enhed.
Ved vandtilslutning til ny bebyggelse skal der etableres målerbrønd opsat for ejers regning.
Ved renovering af stikledning kan Vandværket kræve en målerbrønd opsat for ejers regning.
Alle afregninger sendes kun til ejer, som selv må indgå aftale med evt. lejer i forbindelse
med huslejen – som regionskommunen i forbindelse med afløbsafgifter.
I forbindelse med ejerskifte af flexboliger og sommerhuse skal der etableres målerbrønd.
Ved manglende betalinger af afgifter, gebyrer og ledningsarbejde lukkes der for vandet.
Drikkevandets kvalitet – se hjemmesiden www.oestermarie-vandvaerk.dk
Ved manglende betaling af afgifter og gebyrer ved fraflytning, bliver der afbrudt for
vandtilførsel til ejendommen. Der genåbnes først til ny ejer, når der er betalt for et
åbne/lukke gebyr.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

