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Takstblad pr. 1. januar 2017 

    

   Moms 25 % 

Driftsbidrag:   Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr.           460,00  575,00  

Målerafgift årligt pr. måler kr. 100,00 125,00 

Vandpris pr. m3 kr.               6,53  8,16 

Statsafgifter:    

Grøn afgift pr. m3 kr.               5,86               7,33  

Drikkevandsbidrag pr. m3 Kr. 0,39 0,49 

Pris i alt  12,78 15,98 

    

Anlægsbidrag:    

Hovedanlægsbidrag    

Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 4.800,00        6.000,00  

Øvrige forbrugere        0 -     500 m3/år kr.        4.800,00        6.000,00  

                                501 -   2.000 kr.        9.400,00       11.750,00  

                             2.001 -   5.000 kr.       14.000,00       17.500,00  

                             5.001 - 10.000 kr.       18.500,00       23.125,00  

Stikledningsbidrag pr. stk. kr.        10.440,00 13.050,00 

Forsyningsledningsbidrag - byzone - Pr. ejendom (matr. nr.) kr.        7.312,00        9.140,00  

Forsyningsledningsbidrag - Landzone fastlægges efter forhandling med bestyrelsen og skal samtidig godkendes af 

kommunalbestyrelsen. 

Forsyningsledningsbidrag - for Roskildevej nr. 19, 4330 Hvalsø matr. nr. 8a.   kr. 25.600,00 32.000,00 

    

Forbrug over 10.000 m3/år fastlægges efter forhandling med bestyrelsen. 

    

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 

svarende til ændringen i.h.t. regulativ og fordelingsnøgle. 

    

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for vandledningsarbejder" pr. 1. 

oktober.  

    

Gebyrer    

Rykkergebyr   kr.           100,00   Momsfrit  

Genåbningsgebyr ekskl. udgifter ved lukning og genåbning kr.          400,00           500,00  

    

Målerne bliver aflæst pr. 31.december ved fjernaflæsning og regulering sker samtidig med a' conto betaling.  

Indbetaling af a' conto vandafgifter forfalder til betaling henholdsvis den 1. februar og den 1. august. Sidste rettidig 

indbetaling er den 10. marts og den 10. september. Ved betaling efter denne frist beregnes et gebyr på kr.100,00. 

Såfremt vandafgiften ikke er indgået til vandværket inden den 1. maj og 1. november vil vandtilførslen blive afbrudt 

uden yderligere varsel. 

 

Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende. 

 

Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne mellemværende, vandværket udarbejder 

ikke slutopgørelse. 
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