
Takstblad 

Gyldighed 
Dette takstblad er gældende for perioden 

 1. januar 2022 til 31. december 2022 

Moms  
I alle beløb er indregnet 25 % moms.  
Hvis momssatsen ændres i gyldighedsperioden, anvendes den nye momssats i 
takstberegningen fra tidspunktet, hvor momsændringen træder i kraft. 

Betaling for vand og afgifter 
1. Til vandværket, forbrugt vand: kr. 12,- pr. m3 
2. Statsafgift på ledningsført vand: kr. 7,96  pr. m         
I alt betales: kr. 19,96 pr m3  

Endvidere et fast årligt beløb pr. ejendom: kr. 1.500.-  

Opkrævning 
Vandafgifter opkræves á-conto i 3 rater af Silkeborg Forsyning. Årets første 
rate indeholder regulering for det foregående års forbrug. 
Selvaflæsning af vandmåler skal foretages hvert år den 31/12. 

Ved ejerskifte på en ejendom laver Silkeborg Forsyning afregningen. 
Ejerskifte skal desuden meddeles til vandværket.  

Indskud i forbindelse med indtræden i Vrads Vandværk Amba 

Ved indtræden i Vrads Vandværk Amba og før tilslutning betales et 
hovedanlægsindskud, et forsyningsledningsindskud og et stikledningsindskud. 

Hovedanlægsindskud: Ved forbrug under 500m3 betales: kr.10.400,-   
Ved højere forbrug betales flere indskud således 
501-2.000 m3/år:      kr. 20.800 (2x indskud)  
2.001-5.000 m3/år:   kr. 31.200 (3x indskud) 
5.001-10.000 m3/år: kr. 41.600 (4x indskud) 

Vrads Vandværk Amba. 

Kontakt: Jacob Falk Magnussen mobil 61628773 
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Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der 
opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. 
regulativ og fordelingsnøglen ovenfor. 

I anlægsindskudet er inkluderet stophane ved skel. Vandværket udleverer 
derudover vederlagsfrit en vandmåler, som dog skal monteres af 
vandværkets smedefirma for medlemmets regning.  

Forsyningsledningsindskud  
Inden for byskiltet: 8.000kr. 
Ejendomme på Løvevej udenfor nuværende forsyningsområde (nr 20, 
26, 28, 30, 11, 13 og 17) 37.600Kr. Dog skal mindst 2 nye forbrugere 
være tilmeldte for at vandværket starter at lægge ledning ud. 

Stikledning  
Betales med 5.000kr  

  
Eventuelle andre omkostninger 
Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med en tilslutning betales af 
ejeren af ejendommen, der bliver tilsluttet. 

Afbrydelse og genåbning i forbindelse ved manglende overholdelse af 
forpligtelser over for vandværket. 

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning:  
De faktiske omkostninger betales, dog min. kr. 1.000,-.  Betales af den der 
ønsker genåbningen. 
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