TAKSTBLAD – 2021
(Alle priser er ekskl. moms)
1. Tilslutningsafgifter:
a. Hovedanlægsbidrag:
Grundbeløbet (1,0) er kr. 17.000,- og er incl. levering af hovedmåler.
Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse med egen stikledning……………….. 1,0
Beboelser i bymæssig bebyggelse, hvor flere boliger har fælles stikledning –
(Andelsboliger, almennyttige boligselskaber, ungdomsboliger, hoteller, vandrehjem,
lejligheder i kædehuse, lejligheder i etagebyggeri, dobbelthuse og rækkehuse, erhverv.)
…………………………………………………………….. .grundtakst…
1,0
……………………………………………… derefter pr. bolig / værelse
0,9
Erhverv, industri og institutioner ………………………….pr. erhverv…… 1,0
Forretninger i boligområder………………………………..pr. forretning… 1,0
Enfamiliehus i landsby……………………………………………………… 1,5
Enfamiliehus i åbent land…………………………………………………… 2,0
Landbrugsejendom………………………………………………………….. 3,0
Sommerhus………………………………………………………………….. 1,0
Haver….. (grundbeløbet x 1)……………………………..+ pr. have………. 0,15

Supplerende hovedanlægsbidrag/tilslutningsafgift.
Hvis det konstaterede forbrug ved industri og institutioner viser sig at være
større end det forventede, skal der betales en supplerende tilslutningsafgift.
Den opkræves således(supplerende hovedanlægsbidrag/tilslutningsafgift):
Hvis det gennemsnitlige forbrug over en 3-årig periode svarer til en højere
takstgruppe, betales der supplerende tilslutningsafgift, udregnet som differencen mellem den oprindeligt betalte takst og den nye. Den supplerende
tilslutningsafgift fastsættes efter taksterne på reguleringstidspunktet.
Regulering kan ikke foretages i nedadgående retning.
Hvis den nye rådighedsmængde også overskrides, gælder samme regel som
foran nævnt. Ved eventuel dokumenteret brud på ledningsnettet kan der ses
bort fra overskridelsen.
b. Ledningsbidrag:
I områder, hvor forsyningsledning i gade eller vej er etableret……………… 0,0
I områder, hvor nyanlæg af ledninger i gade eller vej er nødvendig, betales
andel af forsyningsledning efter regning efter samme partsforhold som hovedanlægsbidrag jfr. regulativets pkt. 4.2.
2…….

c.
Stikledningsbidrag:
Den faktiske stikledningsomkostning betales efter regning jfr. regulativets
pkt. 5.2. Alle tilslutningsafgifter skal betales inden vandleverance påbegyndes.
2. a. Fast afgift pr.år.
Lejligheder pr. stk…………………………………………………………
Kolonihaver pr. stk…………………………………………………………
Hotel og vandrehjemsværelser………………………………………………
Villaer (privatforbruger) pr. stk.…………………………………………….
Industri/erhverv og institutioner – for første enhed -……………………….
for følgende enheder, pr. stk.……………………………
Sprinklerafgift ……….……………………………………………………..

kr. 250,00
125,00
250,00
500,00
500,00
450,00
- 3.200,00

2. b. Målerleje pr. år.
1,5 og 2,5 m3……………………………………………………………….
6,0 m3………………………………………………………………………
10,0 m3………………………………………………………………………
Flankemåler op til DN 100………………………………………………….
Flankemåler over DN 100 - efter regning -

kr. 125,00
200,00
400,00
- 1.950,00

2. c. Forbrug
Vand……………………………………………….. pr. m3 ……………… kr.
Afgift ledningsført vand…………………………… - m3 ……………… Engros pris ved handel imellem vandværker……….- m3 ………………..Vandværket fastsætter a-contobidrag med efterfølgende årlig slutafregning.

3…….

3,19
6,37
1,79

3. Særlige afgifter, gebyrer m.v.

Grundvandsbeskyttelse pr. m3 ( kommunen )

-

1,40

-

550,00

Lukke- og genåbningsbetaling
+ påløbende faktiske omkostninger

-

150,00

Gebyr ved for sent aflevering af aflæsningskort

-

100,00

Manuel aflæsning

-

250,00

Kontrol af vandmåler på forbrugers foranledning

-

faktiske pris

Kontrol af vand på forbrugers foranledning

-

faktiske pris

Ved for sen betaling – 1. rykker

-

100,00

Ved for sen betaling – 2. rykker

-

150,00

Elektronisk fakturering pr. år

-

80,00

Levering af målere til kostpris
Udskiftning af frostsprængte vandmålere
Inkasso: Påløbende omkostninger.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for: Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.forbrug.dk – se i øvrigt på
vores hjemmeside www.lindholmvand.dk

Ib Rasmussen
formand

