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Takstblad 2021
Driftsbidrag
Prisen for vand betales pr. forbrugt kubikmeter vand, vandskat til staten og fast årligt driftsbidrag:
Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandforbrug – pr. kubikmeter vand

Kr.

006,39

7,99

Vandskat til staten fra 1. februar 2021 – pr. kbm vand
Vandskat for januar 2021 udgør kr. 6,18 (excl. moms)
og kr. 7,73 (incl. moms)

Kr.

006,37

7,96

I alt pr. kubikmeter vand

Kr.

12,76

15,95

Fast årligt driftsbidrag pr. enhed

Kr.

325,00

406,25

For boliger betales et fast årligt driftsbidrag pr. boligenhed. En boligenhed er enfamiliehuse,
ejerlejligheder, andelsboliger, lejligheder og sommerhuse. Som minimum betales 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 betales 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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Fast bidrag for sprinkleranlæg årligt
Stikledning – udvendig dimension

Ekskl. moms

Inkl. moms

Op til 63 mm

Kr.

01.939,00

02.423,75

64 – 109 mm

Kr.

05.264,00

06.580,00

110 – 149 mm

Kr.

07.897,00

09.871,25

150 – 160 mm

Kr.

13.164,00

16.455,00

161 – 225 mm

Kr.

19.769,00

24.711,25
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Anlægsbidrag
Inden der kan etableres en vandforsyning, skal der betales anlægsbidrag til Nyhuse Vandværk.
Anlægsbidraget består af tre dele: hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.
Ekskl. moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:
Pr. boligenhed

Kr.

09.200,00

11.500,00

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år

Kr.

09.200,00

11.500,00

Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3/år + 10 %

Kr.

10.120,00

12.650,00

Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m3/år + 20 %

Kr.

11.040,00

13.800,00

Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m3/år + 30 %

Kr.

11.960,00

14.950,00

Forsyningsledningsbidrag

Kr.

05.400,00

06.700,00

Stikledningsbidrag pr. stk.

Kr.

15.250,00

19.062,50

For erhvervsejendomme med et årsforbrug udover 10.000 m3 fastsættes anlægsbidraget efter
forhandling med Nyhuse Vandværk. Anlægsbidraget skal godkendes af Hillerød Kommune.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan Nyhuse Vandværk opkræve et
eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Anlægsbidrag skal betales til Nyhuse Vandværk, før vandtilslutningen etableres.
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Kvarterventiler (sprinklerstik)
Ekskl. moms

Inkl. moms

Stikledning – udvendig dimension
90 mm

Kr.

11.876,00

14.845,00

110 mm

Kr.

12.512,00

15.640,00

160 mm

Kr.

16.826,00

21.032,50

225 mm

Kr.

29.187,00

36.483,75

315 mm

Kr.

41.517,00

51.896,25

Kvarterventiler til sprinklerstik skal betales til Nyhuse Vandværk ved opstart.
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Gebyrer og andre bidrag
Betalingsfristen for kubikmeter-prisen og driftsbidrag fastsættes af Nyhuse Vandværks bestyrelse i
henhold til vandværkets vedtægter og regulativ. Betales kubikmeter-prisen og driftsbidrag ikke
rettidigt, beregnes renter af det skyldige beløb efter renteloven.
Betales forfaldne opkrævninger for vand ikke efter krav fra Nyhuse Vandværk, 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 på 3.781 kr. inkl. moms (3.025 kr. ekskl. moms) til kontrol af
vandmåleren betales af andelshaveren, hvis målerkontrollen viser, at måleren viser korrekt.
For vandinstallationer, der ikke er omfattet af dette takstblad, fastsættes kubikmeter-prisen og
driftsbidrag af Nyhuse Vandværks bestyrelse. Kubikmeter-prisen og driftsbidraget skal godkendes af
Hillerød Kommune.

Gebyrer

Ekskl. moms

Inkl. moms

Rykkegebyr

Kr.

100,00

Momsfrit

Gebyr for manglende/for sent indsendelse af
selvaflæsningskort

Kr.

100,00

Momsfrit

Gebyr for aflæsning af vandmåler

Kr.

200,00

250,00

Gebyr for lukning af vand
+ eventuelle ekstraordinære omkostninger

Kr.

800,00

Momsfrit

Gebyr for genåbning af vand
+ eventuelle ekstraordinære omkostninger
Vandmålerskift – efter forsætlig skade, f.eks.
frostsprængning, incl. udskiftning
Ekspeditionsgebyr – kopi af årsopgørelse og øvrigt
materiale, pr. gang

Kr.

800,00

1.000,00

Kr.

1.280,00

1.600,00

Kr.

300,00

375,00

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Hillerød Kommune den 10. december 2020.
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