
Takstblad 2019:

Anlægsbidrag, som betales ved en ejendoms tilslutning, eller ved ændring af ejendommens forbrugsenheder:
1. Forsyningsledningsbidrag
2. Hovedanlægsbidrag
3. Stikledningsbidrag

HOVEDANLÆGSBIDRAG - BETALES I HENHOLD TIL FORDELINGSNØGLE:

Fordelingsnøgle Forbrugsenheder

Bolig-enhed kr. 1,00
Sommerhus kr. 1,00

Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner):
Med årsforbrug:
0 - 250 m³ kr. 1,00
251 - 500 m³ kr. 1,50
501 - 750 m³ kr. 2,50
751 - 1.000 m³ kr. 3,50
1.001 - 2.500 m³ kr. 5,00
2.501 - 5.000 m³ kr. 6,00
5.001 - 7.500 m³ kr. 7,00
7.501 - 10.000 m³ kr. 8,00

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag): ekskl moms incl moms

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.) kr. 47.088,70 kr. 58.860,87

Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed: kr. 6.775,94 kr. 8.469,93

Stikledningsbidrag pr. stk.: kr. 7.379,00 kr. 9.223,75

Samlet tilslutningsbidrag for 1 enhed kr. 61.243,64 kr. 76.554,55

Driftsbidrag: ekskl moms incl moms

Fast årlig afgift pr. forbrugsenhed kr. 600,00 kr. 750,00
Vandafgift pr. m³ kr. 6,00 kr. 7,50
Bidrag til Drikkevandsbeskyttelse kr. 0,19 kr. 0,24

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) kr. 6,18 kr. 7,73

Gebyrer: ekskl moms incl moms

Rykkergebyr kr. 100,00

Gebyr for oplysninger ved ejendomshandel kr. 250,00 kr. 312,50

Genåbningsgebyr, ekskl. faktiske omkostninger ved 
lukning og genåbning kr. 800,00 kr. 1.000,00

Frilæggelse af målerbrønd kr. 300,00 kr. 375,00

Permanent lukning af vandstik: Efter regning

Undersøgelse af måler uden fejlvisning: kr. 700,00 kr. 875,00

Rentesats pr. måned: 2%

                       
Rykkergebyr er ikke momspålagt. 

Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Stevns kommune den        /     2019

Tilslutningsbidraget gælder for alle ejendomme inden for Vandværkets forsyningsområde. I anlægsbidraget er 
indregnet stikledninger frem til grundgrænse. Stikledninger afsluttes altid i stopventilbrønd, som leveres og 
monteres af Vandforsyningen. For Sønakkevej nr. 1, 3 og spejderhytten, gælder følgende: Alle 3 ejendomme 
skal tilsluttet samtidig og spejderhytten forsynes fra Sønakkevej.

Såfremt Vandforsyningen gentagne gange må fremsende rykkere til en andelshaver, kan Vandforsyningen 
forlange 1/2 års yderligere forudbetaling af vedkommende.

                                                                                                                              

 Udskrevet: d. 07-06-2019


