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Hedehusene, februar 2013 
 

TAKSTBLAD 2013 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift): 
 

1. Hovedlednings- og stikledningsbidrag: 

 Enfamilieshuse, pr. ejendom  kr. 15.000,00 

 

 Tofamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder o. s. v., såfremt der kun indføres et vandstik.  

 Første hus  kr. 15.000,00 

 

 Stikledning for efterfølgende huse/lejligheder  kr.  7.500,00 

  

2. Erhverv *  kr. 18.000,00 

  

 * Større institutioner (skoler, plejehjem etc.) samt nogle vandforbrugene erhverv ud fra  

 beregnet forbrug på basis af husstandsekvivalent (160 m
3
). Værket foranlediger stik 1  

 meter ind på grunden. Grundejer afholder øvrige tilslutningsudgifter. Ansøgning skal frem- 

 sendes til værket og tilslutningsafgift skal være betalt inden arbejdet påbegyndes. Når  

 vandstikledning til ejendomme er etableret, skal der, før vandleverancen påbegyndes,  

 være betalt de under pkt. 1-3 nævnte gebyrer. 

 

 Ad 1. og 2. 

 I øvrigt kan vandværkets bestyrelse fastsætte anlægsbidraget efter bestyrelsens vurdering,  

 når en ejendoms vandforbrug f.eks. på grund af udvidelse eller ændring af eksisterende  

 vandinstallation, forøges væsentligt. I sådanne tilfælde kan vandværkets bestyrelse vælge  

 at opkræve enten nyt stikledningsbidrag eller et tillæg til det allerede opkrævede stikled- 

 ningsbidrag. 

 

3. Interessentindskud (alle nye anlæg) betales særskilt og udover det under 1 og 2 anførte med  kr. 4.000,00 

 

                                                                        ******* 

 Ansøgning om etablering af vandstik samt tilladelse til at udføre jordledning indgives på  

      Danske Vandværkers Forenings ”Normalblanket til brug ved ansøgning om vandstikledning  

      og ansøgning om tilladelse til at udføre vandinstallation”. Blanket nr. 1357, udgivet af  

      DAFOLO. Ansøgningen, bilagt tegninger, skal fremsendes til vandværket. Arbejdet skal  

      udføres af autoriseret VVS-mester. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Driftsbidrag: 
(opkræves helårligt á conto) 

1.  Fast bidrag (pr. husstand/bolig)  kr. 500,00/år 

2.  M
3
-afgift   kr. 18,00/m

3
 

3.  Grøn statsafgift (vandafgift til staten)  kr. 6,13/m
3
 

4. Henlæggelse til vandmåler vedligeholdelse - pr. måler   kr. 150,00 
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Ad 1. Fast bidrag: 

Det faste bidrag udgør et grundbeløb, der betales forud og forfalder samtidig med opkrævning af vandafgift hvert 

år for det pågældende kalenderår. Grundbeløbet fastsættes på baggrund af forbruget efter nedenstående forde-

lingsnøgletal: 

Årsforbrug     0 m
3
 - 200 m

3
………………………… 1.0 

Årsforbrug 201 m
3
 -  250 m

3
 ………………………... 1.5 

Årsforbrug 251 m
3
 -  300 m

3
 ………………………... 2.0 

Årsforbrug 301 m
3
 -  400 m

3
 ………………………... 2.5 

Årsforbrug 401 m
3
 -  500 m

3
 ………………………... 3.0 

 

Bemærk: 

Dersom ejendommens vandforbrug stiger til et vedvarende forbrug på over 500 m
3
 om året, hæves fordelings-

nøgletallet med 0.5, hver gang forbruget forøges med 250 m
3
.  

 

Ad 2. m
3
-afgift: 

Der betales et a conto beløb forud, der forfalder til betaling medio maj for det pågældende kalenderår. A conto 

beløbet reguleres årligt efter ejendommens forbrug. 

 

Medio december hvert år udsendes enten af Høje-Taastrup Kommune eller af vandforsyningen et selvaflæs-

ningskort, som i udfyldt stand skal returneres således, at det er modtaget hos kommunen eller vandforsyningen, 

senest den 31. december. Denne seneste aflæsning og forrige aflæsning af vandmåleren danner herefter grundlag 

for beregning af det årlige driftsbidrag, jfr. ovenfor. 

 

Ad 3. Grøn statsafgift: 

Dersom den grønne afgift bliver ændret af Folketinget, vil denne ændring være gældende og blive reguleret i 

takstbladet løbende. 

 

Særafgifter: 

Rykkergebyr (pr. gang)     kr. 100,00 

Vandspild (f.eks. ulovlig havevanding)                                                                                           kr.          500,00 

Lukkegebyr (med tillæg af omkostninger til håndværker for afbrydelse af vandtilførsel)        kr. 500,00 

Genåbningsgebyr (med tillæg af omkostninger til håndværker for genåbning af vandtilførsel)      kr. 500,00 

Manuel aflæsning ved manglende selvaflæsning         kr. 100,00 

 

Dersom vandafgiften og lignende skyldige beløb, trods påkrav, ikke indbetales, vil vandværket foranledige af-

brydelse af vandleverancen til ejendommen. Ejeren af ejendommen vil blive meddelt et varsel om denne lukning. 

Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelsen og retablering af vandforsyningen er betalt, 

vil genåbning finde sted igen. 

 

Ejerskifte: 

I forbindelse med ejerskifte af en ejendom udarbejdes der ikke flytteafregning til den tidligere ejer. Vandforbru-

get afregnes direkte imellem køber og sælger via refusionsopgørelsen. Det er den til enhver tid tinglyste ejer af 

ejendommen, som hæfter for ejendommen forbrug og eventuelle restancer overfor vandværket. 

 

Alle ovennævnte beløb er ekskl. moms. 
Ovennævnte afgifter m.v. træder i kraft pr. 1. januar 2012. I medfør af værkets regulativ § 15 kan ændringer til 

ovenstående besluttes af vandværkets bestyrelse. 

 

 

Bestyrelsen 


