
  . 
ASNÆS VANDVÆRK a.m.b.a.   . 

ASNÆS VANDVÆRK a.m.b.a.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden punkt 4:  TAKSTBLAD  2018/2019     BILAG TIL REGULATIV. 

 

Anlægsbidrag: Betales kontant før tilslutning og består af: 

 Hovedanlægsbidrag - Forsyningsledningsbidrag - 

 Stikledningsbidrag 
 

Hovedanlægsbidrag betales i henhold til nedennævnte fordelingsnøgle. 
 

Fordelingsnøgle   Forbrugsenheder 
 

Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed, sommerhus og grund). 1 
 

Øvrige forbrugere efter årligt forbrug 

 

   0 - 500 m³/år  1 

  501 - 2.000 m³/år  2 

  2001 - 5.000 m³/år  3 

  5001 - 10.000 m³/år  4 

          10.001   -    15.000  m³/år  5 

          15.001   -    20.000  m³/år      6 
  

Forbrug over 10.000 m³/år fastlægges efter forhandling. 
 

Regulering: Der sker regulering af bidrag, såfremt forbruget 2 på hinanden 

følgende år eller 3 gange inden for 5 år har oversteget grænse. 

 

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed kr. 5.000,00 
 

Forsyningsledningsbidrag i byzone kr. 6.700,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone kr. 13.080,00 
 

Stikledningsbidrag betales efter stikledningens dimension: 

32 mm stikledning  kr. 4.260,00 

40 mm stikledning  kr. 4.790,00 

Større stikledninger - priser oplyses af vandværket. 
 

På nogle udstykkede grunde er der betalt bidrag til forsyningsledning og 

stikledning. Ligeledes er der på visse strækninger hvilende ledningsbidrag, som 

skal betales ved tilslutning. Oplysning om disse fås ved henvendelse i kontorets 

åbningstid.     

 

Fastafgift:  Fast årligt bidrag pr. bolig enhed /lejlighed og ejendomme 

      med forbrug Under 15.000 m³ årligt.                  kr.         400,00 

   
 

Forbrugsafgift: Der opkræves á conto halvårligt - til betaling 01.06. Og 01.12.  

På basis af aflæsning pr. 30.09.  Fastsættes endelig afregning 

af forbruget (periodeopgørelse). På basis af dette forbrug 

fastsættes á conto betaling for næste år. 
 

Vandpriser: Forbrug under 15.000 m³ pr. år betaler pr. m³  kr. 5,00 
 

 Forbrug på15.000 m³ og der over pr. år betaler ikke  

 "fastafgift", men alt forbrug betales pr. m³ med  kr. 5,50  
 

 

Gebyrer: Manglende selvaflæsning…  (Momsfrit) kr. 50,00 

 Genfinding af stophane… kr. 100,00 

 Genfinding af stophane ved ejerskifte…                Gratis

 Rykkergebyr pr. gang…       (Momsfrit) kr. 100,00 

 2´den rykker er lukkevarsel -  derefter afbrydes vandforsyning-

 gen - håndværkerudgifter kræves betalt. 

 Genåbning...               Håndværkerudgifter + kr. 900,00 

 Inkassobesøg... kr. 300,00 

 Flytningsgebyr... kr. 100,00 
 

Gebyrer opkræves normalt ved næste opkrævning. 
  

Ved vandspild fra skjult ledning – kontakt vandværket for evt. godtgørelse af 

afgifter efter gældende lovgivning, og Odsherred Forsyning for evt. godtgørelse af 

vandafledningsafgifter. 
 

Indekstal: Forsynings- og stikledningsbidrag er reguleret med det af Danske 

Vandværkers Forening beregnede indekstal, der pr. 01.10.2010 fastsattes til 100.  

Pr. 01.10.2018 er indekstallet beregnet til 101,50 for forsynings- og stik-

ledninger. 
 

VANDSKAT: Statens “GRØNNE AFGIFT” udgør 6,37 kr./m³ 

 
               !  ALLE NÆVNTE PRISER ER EXCL. MOMS.  ! 
 

TAKSTBLADET TRÆDER I KRAFT PR. 1. OKTOBER 2018.  
  BESTYRELSEN. 

Drift- og anlægsbidrag godkendt af Odsherred Kommune, den. 

 


