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Takster for året 2008 
 
Driftsbidrag kr. 750,00 
Vandværkets pris pr. kbm efter måler kr. 8,75 
Miljøafgift pr. kbm. efter måler kr. 6,25 
Ekstraordinært Driftsbidrag  kr. 625,00 
 
Ejerskiftegebyr kr. 400,00 
1. rykkergebyr kr. 100,00 
2. rykkergebyr ( med lukkevarsling) kr. 100,00 
Lukke/åbnegebyr  kr. 1000,00 
Konventionalbod kr. 1000,00 
Måleraflæsning/skønnet forbrug (hvis man udlader at selvaflæse) kr. 200,00 
Anlægsbidrag  (nye andelshavere) kr. 7.625,00 
Anlæg af stikledning til og med stophane kr. 9.200,00 
 
Betalingsfrist normalt 14 dage, dog ved anden rykker 7 dage. Ved fremsendelse af 
Lukke/åbne-gebyr 3 dage, hvorefter der lukkes og regningen går til inkasso. 
 
Aflæsningskort udsendes medio december 2007 og skal være NordmarkenVand i 
hænde senest den 3. januar 2008. Er den ikke modtaget, vil vandværket skønne 
forbruget/aflæse måleren og pålægge aflæsningsgebyr til  næste regning. 
Årsafregning udsendes pr. 1. april  til betaling inden 30. april. 
 
For vandinstallationer efter stophane gælder: 
Bruger har pligt til at sørge for, at nyinstallation/ændringer af installation meldes til 
vandværket, som så godkender installationen evt. efter kontrol. Hvis der foretages 
indgreb uden anmeldelse forbeholder vandværket sig ret til at afbryde 
vandforsyningen og påligne bruger en konventionalbod. Genoprettelse af forsyningen 
vil ikke kunne finde sted, før de fakturerede omkostninger er betalt.  
Ønskes en måler flyttet, må dette først ske efter ansøgning fra VVS-firma til og 
godkendelse fra NordmarkenVand . 
 
Ejerskifte. 
NordmarkenVand udarbejder ikke afregning ved ejerskifte. Køber og sælger må selv 
afregne via refusionsopgørelse, men vandværket oplyser gerne sælger om beregnet 
årsforbrug, evt. restancer m.v. Sælger skal oplyse NordmarkenVand om ejerskifte . 
 
Vandspild. 
For at forebygge vandspild med store omkostninger til følge bør andelshaverne være 
opmærksomme på dels vandforbruget på måleren, dels ledninger ført over egen 
grund. Vandværkets ansvar stopper 1 m inde på grunden respektive ved vandværkets 
stophane. Det betyder, at ejeren hæfter for vandspild herfra og ind til ejendommen. 
 


