
Andelsvandværket Helle Vest Amba

Vardevej 29

6818 Årre

Pris
 Excl. 
moms  

 Incl.  
moms  

kr. 935,00       1.168,75    

kr. 100,00       125,00       

kr. 2,55           3,19           

kr. 6,18           7,73           

Pris
 Excl. 
moms 

 Incl.  
moms 

kr. 200,00       250,00       

kr.

kr. 100,00       125,00       

kr. 500,00       625,00       

kr. 100,00       Momsfrit 

kr. 100,00       Momsfrit 

kr. 1.000,00    1.250,00    

kr. 250,00       312,50       

kr. 400,00       500,00       

Særlige afgifter

Byggevand til parcelhus afregnes med fast beløb

Byggevand for erhvervsbyggeri fastsættes individuelt af vandværket

Gebyr ved flytteopgørelse

Gebyr for manglende indberetning af måleraflæsning ved ejerskifte m.v.

Rykkegebyr ved for sent indbetalt vandafgift

For hvert fremsendt rykker tillægges et yderligere gebyr

Gebyr for åbning af vand efter lukning foretaget af vandværket

Gebyr for oplysning af forbrug (ejendomsmæglere m.fl.)

Gebyr for påvisning af stophane

Takstblad for Andelsvandværket Helle Vest Amba  2021

Ved en boligenhed forstås en boenhed/lejlighed - dette betyder for en ejendom med flere lejligheder, at den 
faste afgift betales pr. boenhed/lejlighed.

31 67 25 65

bogholderi@hellevest.dk

www.hellevest.dk

Driftsbidrag 

Fast årligt bidrag pr. boligenhed

Målerafgift pr. måler

Pris pr. m3

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) 
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Tilslutningsbidrag:

Ved tilslutning til Andelsvandværket Helle Vest betales bidrag til:       
A:  Hovedanlæg
B:  Forsyningsledninger
C:  Stikledninger

        

Pris
 Excl. 
moms 

 Incl.  
moms 

kr. 3.103,60    3.879,50    

kr. 5.935,63    7.419,54    

kr. 2.527,21    3.159,01    

Tilslutningsafgifter i alt
Part 

A
Part 

B
Part 

C Pris
 Excl. 
moms  

 Incl.  
moms  

Bolig i byområde*  (32 mm stikledning) 2 1 1 kr. 14.670,04  18.337,55  

Bolig i landområde*  (32 mm stikledning) 2 2 2 kr. 23.132,88  28.916,10  

Landbrugsejendom**  (40 mm stikledning) 4 4 3 kr. 43.738,55  54.673,19  

     bidraget betales pr. boenhed/lejlighed.

De anførte takster kan tillægges et særligt ledningsbidrag efter vandværkets nærmere afgørelse.

afgørelse.

Tilslutningsbidraget skal være indbetalt før vandindlæg kan finde sted.

Brandvand afregnes efter oplyst forbrug jævnfør regulativet.

Tilslutningsbidraget reguleres hvert år pr. 1. januar på basis af byggeomkostningsindeks, reguleringsindeks 
for boligbyggeri.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Varde kommunalbestyrelse, den

Tilslutningsafgift pr. part (anlægsbidrag) 

Hovedanlægsbidrag (A)

Forsyningsledningsbidrag (B)

Stikledningsbidrag (C)

*   Ved bolig forstås en boenhed/lejlighed - dette betyder for en ejendom med flere lejligheder, at tilslutnings-

** Ved landbrugsejendom forstås ej ejendom med skønnet vandforbrug på mere end 600 m3 pr. år.

For særlige forbrugere fastsættes tilslutningsafgiften i forhold til vandforbruget efter vandværkets nærmere
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