Takstblad 2017
Driftsbidrag
Prisen for vand betales pr. forbrugt kubikmeter vand, vandskat til staten og fast årligt driftsbidrag
således:
Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Vandforbrug, kr. pr. kubikmeter

7,09

8,86

Vandskat til staten – ledningsført vand og
bidrag til statens grundvandskortlægning
(5,86 + 0,39 = 6,25) kr. pr. kubikmeter

6,25

7,81

I alt pr. kubikmeter vand

13,34

16,67

Fast årligt driftsbidrag pr. enhed

325,00

406,25

For boliger beregnes et fast årligt driftsbidrag pr. boligenhed. Enfamiliehuse, ejerlejligheder,
sommerhuse, andelsboliger og lejligheder udgør hver for sig en boligenhed. Som minimum et fast
driftsbidrag pr. vandtilslutning.
For erhverv gælder, at et selvstændigt erhvervslejemål, en erhvervsejerlejlighed eller en
erhvervsejendom med et erhverv hver for sig udgør en enhed. For erhvervsejendomme, der
indeholder flere erhverv, udgør de enkelte erhverv hver for sig en enhed. Der beregnes dog kun
fast årligt driftsbidrag af erhvervsenheder, såfremt erhvervsdelen indeholder en vandinstallation.
For ejendomme med blandet bolig og erhverv beregnes fast driftsbidrag af såvel bolig- som
erhvervsdel efter ovennævnte kriterier. Dette gælder også i de tilfælde, hvor bolig- og erhvervsdel
benyttes af samme person(er).
Bestemmelserne for erhvervsejendomme gælder tillige institutionsformål samt andre formål, der
ikke er boligformål.
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Anlægsbidrag

Tilslutningsbidraget udgør for enfamiliehus/bolig/lejlighed
pr. enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

7.800,-

9.750,-

Tilslutningsbidraget for institutioner og erhvervsforbrug betales efter vandforbrugets størrelse. I
forhold til tilslutningsbidraget for enfamiliehus/bolig/lejlighed anvendes følgende fordelingstal:

3

Med årsforbrug mellem 500 og 1000 m udgør fordelingstallet

Ekskl. moms

Inkl. moms

7.800,-

9.750,-

2,0

3,5

3,5

7,0

3

7,0

11,5

3

11,5

15,5

15,5

19,5

3

Med årsforbrug mellem 1001og 2500 m udgør fordelingstallet
Med årsforbrug mellem 2501 og 5000 m udgør fordelingstallet
Med årsforbrug mellem 5001 og 7500 m udgør fordelingstallet
3

Med årsforbrug mellem 7501 og 10.000 m udgør fordelingstallet
3

For årsforbrug udover 10.000 m fastsættes tilslutningsbidraget efter forhandling med Nyhuse
Vandværk.
Hvis vandinstallationen indrettes på at kunne forsyne med vand i katastrofetilfælde der langt
overskrider kapaciteten for det normale årlige forbrug (fx sprinklereanlæg), beregnes ekstra
betaling herfor.
De anførte tilslutningsbidrag gælder i områder med udbygget ledningsnet. I udstykningsområder og
i tilfælde hvor forsyningen medfører anlæg af usædvanlig art eller større omfang, kan der
opkræves forhøjede tilslutningsbidrag under hensyn til anlæggets etableringsudgifter.
Stikledning inkl. anboring og stophane fra fordelingsledning (gadeledning) til ejendommen betales
af ejendommens ejer (andelshaveren).
Tilslutningsbidrag og anlægstilskud skal indbetales, før vandtilslutningen etableres.
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Gebyrer og andre bidrag
Betalingsfristen for kubikmeter-prisen og driftsbidrag ifølge dette takstblad fastsættes af
bestyrelsen i henhold til vandværkets vedtægter og regulativ.
Betales kubikmeter-prisen og driftsbidrag ikke rettidigt, beregnes renter af det skyldige beløb med
en procent pr. påbegyndt måned.
For udsendelse af betalingspåmindelser og rykkerskrivelser beregnes et gebyr på kr. 100,00.
Betales forfaldne opkrævninger for vand ikke efter krav fra vandværket, er vandværket berettiget til
at lukke for vandtilslutningen.
Hvis andelshaveren er i tvivl om, hvorvidt vandmåleren viser korrekt, kan andelshaveren forlange,
at måleren bliver sendt til kontrol. Udgiften til en målerkontrol er ca. kr. 3.000,-. Denne udgift
betales af andelshaveren, hvis målerkontrollen viser, at måleren måler korrekt.
For vandinstallationer, der ikke er omfattet af dette takstblad, fastsættes kubikmeter-prisen og
driftsbidrag af Nyhuse Vandværks bestyrelse i hvert enkelt tilfælde.

Gebyr

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkegebyr

100,00

Momsfrit

Gebyr for manglende indsendelse af aflæsningskort

100,00

Momsfrit

Gebyr for aflæsning af vandmåler

200,00

Momsfrit

Gebyr i forbindelse med ejerskifte
(slutafregning/refusionsopgørelse)

250,00

312,50

Gebyr for lukning af vand
+ faktiske omkostninger ved lukning

500,00

Momsfrit

Gebyr for genåbning af vand
+ faktiske omkostninger ved genåbning

500,00

625,00

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Hillerød Kommune den xxxxx 2017.
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