
Forslag til takstblad for år 2023 
vedrørende Omø Vandværk A.M.B.A. 

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 2022 
 

 

Driftsbidrag: 
1.600,00 kr. årligt ekskl. moms for faktor 1,0. Inkl. moms 2.000,00 kr. 
Forbrugsbidrag: 
22 kr. pr. m3 ekskl. moms. Inkl. moms 27,50 kr. 
Grøn afgift: 
6,37 kr. ekskl. moms. Inkl. moms 7,96 kr.  
Målerleje inkl. vedligehold: 
50 kr. ekskl. moms pr. hovedmåler pr. år. Inkl. moms 62,50 kr.  
 
Faktorfordeling: 
0,8 – Ubebyggede grunde med plomberet vandtilførsel. 
0,9 – Ubebyggede grunde med aftapningsmulighed, 
1,0 – Sommerhuse, enfamiliehuse og landbrug uden produktion. 
1,5 – Landbrug uden dyrehold og tofamiliehuse. 
Øvrige fastsat individuelt ud fra det aflæste forbrug.  
 
Rykkerprocedure: 
Der fremsendes en skriftlig betalingspåmindelse via mail med en betalingsfrist på 8 dage. Såfremt der ikke 
betales, fremsendes rykkerskrivelse, hvori der samtidig varsles dato for afbrydelse af vandforsyningen. 
  
Undgå rykkere: 
Det anbefales at tilmelde betaling af regninger fra Omø Vandværk til betalingsservice (se nummer på 
girokortet). 
 
Tilslutningsafgift (ekskl. moms): 
Hovedanlægsbidrag: 15.000 kr. 
Forsyningsledningsbidrag 14.000 kr. 
Stikledningsbidrag 11.000 kr.  
Disse bidrag skal betales inden arbejdet påbegyndes.  
 
Genåbningsgebyr: 
Al skyldigt vandbidrag samt gebyr (for lukning og genåbning) på 1.000 kr., inkl. moms 1.250 kr. skal være 
betalt, før genåbning kan etableres. 
Øvrig genåbning: 500 kr. inkl. moms 625 kr.  
 
Betalingsterminer: 
Andelshavere med ubebyggede grunde med plomberet vandtilførsel opkræves 1 gang årligt i januar måned. 
Andre andelshavere med en acontobetaling på under 2000 kr. helårligt opkræves halvårligt i januar og juli. 
Andelshavere med en acontobetaling på 2000 kr. og derover opkræves hvert kvartal.  
 
Betaling finder – som ovenfor nævnt – sted i 1 - 4 rater, hvoraf de 3 første rater er aconto-indbetalinger. 
Forfaldsdatoen er den 15. i den samme kvartalsmåned. Hvis sidste rettidige betalingsdato er en lørdag, søn- 
eller helligdag, udskydes denne dato til den nærmest følgende hverdag.  
Årsopgørelser finder sted i forbindelse med årets første acontoopkrævning. 
 
 

Regninger fra Omø Vandværk A.M.B.A. kan tilmeldes Betalingsservice 


