Struer Energi Vand A/S
JYLLANDSGADE 1
7600 STRUER
Telefon 96 84 22 30
1. januar - 31. december 2021

TARIFFER
Vandpris

ekskl. moms

Vand efter måler
Første 6.000 m3
Over 6.000 m3

kr
kr

3
4,50 pr. m
3
3,70 pr. m

kr
kr

3
5,63 pr. m
3
4,63 pr. m

Afgift af ledningsført vand
Drikkevandsbidrag

kr
kr

3
6,35 pr. m
pr. m3
-

kr
kr

3
7,94 pr. m
pr. m3
-

Abonnementsbidrag
(måler- og administrationsbidrag):

ekskl. moms

inkl. moms

Mekanisk måler.
Q 1,5 - 10 m3 måler
Q 15 - 60 m3 måler

kr
kr

kr
kr

Fjeraflæst måler
Q 1,5 - 2,5 m3 måler
Q 6 m3 måler
Q 10 m3 måler
Q 15 m3 måler
Q 25 m3 måler
Q 40 m3 måler
Q 60 m3 måler
Q 100 m3 måler
Q 100 m3 måler med magnetisk måling

kr
686,00
kr
810,00
kr
876,00
kr 1.182,00
kr 1.327,00
kr 1.569,00
kr 1.770,00
kr 1.970,00
Efter aftale

kr
857,50
kr 1.012,50
kr 1.095,00
kr 1.477,50
kr 1.658,75
kr 1.961,25
kr 2.212,50
kr 2.462,50
Efter aftale

Øvrige
Byggevand, vand til Tivoli, Cirkus og
lignende afregnes med et abonnementsbidrag, samt et forbrug på 20 m3 inkl.
statsafgift

kr

kr

537,00
1.321,00

528,00

inkl. moms

671,25
1.651,25

660,00

BREMDAL
Vandpris

ekskl. moms

Vand efter måler
Variabel takst

kr

Abonnementsbidrag
(måler- og administrationsbidrag):

ekskl. moms

inkl. moms

Fast årlig afgift

kr

kr

Side 1

3
2,20 pr. m

340,00

inkl. moms

kr

3
2,75 pr. m

425,00

05-03-2021

Investeringsbidrag

ekskl. moms

inkl. moms

Række- og parcelhuse
Med eget stik

kr 13.542,00

kr 16.927,50

Ejendomme
Med fælles stik
+ afgift pr. lejlighed

kr 13.542,00
kr 4.993,00

kr 16.927,50
kr 6.241,25

Kontorbygninger, institutioner,
forretningsejendomme og lignende
Pr. etableret stikledning
+ pr. m2 anvendelig bruttoetageareal

kr 13.542,00
kr
12,92

kr 16.927,50
kr
16,14

Industrivirksomheder, lagerhaller og lignende
Pr. etableret stikledning
kr 13.542,00
+ pr. m2 anvendelig grundareal
kr
3,22

kr 16.927,50
kr
4,02

Kreaturvanding m.m.
Uden etablering af stik

kr 13.542,00

kr 16.927,50

Huse i spredt landlig bebyggelse
(herunder mindre landbrug under 5 ha
samt sommerhuse)
Pr. etableret stikledning

kr 26.864,00

kr 33.580,00

Erhvervtilslutning i spredt landlig
bebyggesle - uden beboelse
Pr. etableret stikledning

kr 26.864,00

kr 33.580,00

Landbrugsejendomme
Pr. etableret stikledning

kr 34.749,00

kr 43.436,25

Etablering af stikledninger i landområder udføres på følgende vilkår:
1.

Vandforsyningen anviser tilslutningssted og etablerer stophane nær parcelskel,
adgangsvej, ejendommens jordtilliggende eller tilsvarende sted, hvorfra det er hensigtsmæssig at fremføre ejendommens stikledning.

2.

Stikledninger indtil 20 m etableres ved forbrugerens egen foranstaltning og bekostning, idet forudsættes, at stikledningen etableres kortest mulig.

3.

Stikledninger længere end 20 m etableres af Vandforsyningen. Vandforsyningen
afholder udgiften til den del af stikledningen, der er udover 20 m indtil 320 m.
Stikledningen overgår herefter til den tilsluttede ejendom og henligger på dennes
ansvar.
Det forudsættes, at stikledningen etableres kortest mulig, samt at ejendommens
ejer ved egen foranstaltning og evt. bekostning træffer aftale om tilladelse til
ledningsføring over 3. persons ejendom.

Særlige forhold:

Tilslutningen foretages senest 3 mdr. efter afgiftens betaling.

Side 2

05-03-2021

Gebyr

ekskl. moms

Rykkerskrivelse 1. rykker (momsfri)
Rykkerskrivelse 2. rykker (momsfri)
Inkassooverdragelse til SKAT
Lukkebesøg (momsfri)
Genåbningsgebyr indenfor normal arbejdstid
Genåbningsgebyr udenfor normal arbejdstid
Betalingsordning (momsfri)
Fogedforretning, udkørende
Udskrivning af rykker-selvaflæsningskort
Skønnet aflæsning
Ekstraordinær opkrævning ved flytning

kr
100,00
kr
100,00
kr
100,00
kr
670,00
kr
625,00
kr 1.445,00
kr
105,00
efter regning
kr
75,00
kr
65,00
kr
65,00

kr
kr

781,25
1.806,25

kr
kr
kr

93,75
81,25
81,25

Flytteaflæsninger foretaget af Struer
Forsyning, opkræves gebyr

kr

555,00

kr

693,75

Indhentning af aflæsning i forbindelse med
manglende/ikke rettidig indsendelse af
selvaflæserkort, opkræves gebyr

kr

555,00

kr

693,75

Ved ændring af åropgørelse/aconto
i forbindelse med manglende indsendelse
af selvaflæserkort, opkræves gebyr

kr

150,00

kr

187,50

Side 3

inkl. moms

05-03-2021

