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Der er fastsat følgende afgifter, bidrag og gebyrer samt supplerende bestem-

melser i forbindelse med levering-/forsyning af drikkevand fra Alsønderup 

Vandværk. Takstbladet er gældende i Alsønderup Vandværks forsynings om-

råde. Taksterne er gældende for 2017. 

 

DRIFTSBIDRAG: 

Afgift pr. m3 u/moms m/moms 

Vandafgift 5,00 kr./m3 6,25 kr./m3 

Statsafgift – Ledningsført vand 5,86 kr./m3 7,33 kr./m3 

Statsafgift - Drikkevandsafgift 0,67 kr./m3 0,84 kr./m3 

Afgift pr. m3 i alt 11,53 kr./m3 14,42 kr./m3 

   

Fast afgift pr. måler/ejendom   

Bidrag til almindelig drift 550,00 kr. 687,5 kr 

Fast afgift i alt 550,00 kr. 687,50 kr. 

 

ANLÆGS/TILSLUTNINGSBIDRAG: 

 u/moms m/moms 

Bidrag til hovedanlæg og forsyningslednin-

ger pr. ejendom og pr. boligenhed. 

8.750,00 kr. 10.937,50 

kr. 

Bidrag til stikledning 15.000,00 

kr. 

18.750,00 

kr. 

Anlægs/tilslutningsbidrag i alt 23.750,00 

kr. 

29.687,50 

kr. 
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For ejendomme beliggende inden for vandforsyningens forsyningsområde i 

henhold til Hillerød Kommunes vandforsyningsplan, men uden for det område 

hvor vandforsyningen har etableret ledningsnet, vil vilkårene for tilslutning 

blive fastsat efter forhandling mellem ejendommens ejer og vandforsyningen. 

Alle beløb betales forud for tilslutning. 

 

EKSTRAORDINÆRT ANLÆGSBIDRAG: 

 u/ moms m/moms 

Vandforsynede ubebyggede byggegrunde 

tilsluttet før 1.1.1998 skal i alt for 1993, 94 

og 95 betale et ekstraordinært bidrag når 

der etableres byggeri eller vandinstallatio-

ner på grunden. 

750,00 kr. 937,50 kr. 

 

BYGGEVAND: 

  u/ moms m/moms 

I forbindelse med nybyggeri betales for le-

vering af vand i byggeperioden. 

11,53 

kr./m3            

14,42 

kr./m3 

Eller dersom vandværket ikke kræver for-

bruget målt, skønnes dette med udgangs-

punkt i et forbrug på 20 m3 pr. boligenhed, 

som skal betales i forbindelse med bygge-

riet. 

230,60 kr. 288,25 kr. 
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ADMINISTRATIONS- OG OMKOSTNINGSGEBYRER: 

Individuel administration betales ved gebyrer af den som er årsag hertil.  

 u/ moms m/ moms 

Forsinket indbetaling. 100,00 kr.  

1. rykker for indbetaling.  100,00 kr.  

2. rykker for indbetaling med lukningsvar-

sel, anbefalet. 

200,00 kr.  

Ejerskifte 250,00 kr. 312,50 kr. 

Aflæsningsbesøg pr. besøg, hvor selvaflæs-

ning ikke er indberettet. 

500,00 kr.  

Forsinket og manglende indberetning af 

selvaflæsning. 

100,00 kr.  

 

 

BETALINGSANSVAR: 

Den til enhver tid værende ejer har ansvaret for betaling for målt forbrug si-

den foregående ordinære måleraflæsning. Ved ejerskifte foretager vandvær-

ket ikke måleraflæsning og fordeling af betalingen. Det er ejernes ansvar selv 

at foretage den indbyrdes fordeling af betalingen. Vandværket holder sig til 

den der er ejer/skødehaver på betalingstidspunktet. 

 

Indbetalinger til værket skal ske ved giro eller pengeinstitutternes betalings-

service. Check modtages ikke som betaling. 

 

Manglende betaling kan medføre afbrydelse af forsyningen. Udgifter til afbry-

delse og genopretning betales af ejeren eller erhververen af ejendommen. 

 

Annonceres en ejendom til tvangsauktion, er ejeren konkurs eller i betalings-

standsning før driftsbidrag, gebyrer m.v. er opkrævet eller betalt, kan betaling 

kræves straks. Betales der ikke kan forsyningen afbrydes før tvangsauktion. 
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UBENYTTEDE EJENDOMME OG INSTALLATIONER: 

Forsyningen kan afbrydes, hvis en ejendom er ubeboet/ubenyttet i mere end 

3 uger, fordi ejeren synes flyttet varigt uden at melde ny adresse og uden at 

ny ejer har meldt sig. 

 

Hvis afbrydelse og genåbningen er sket ved stophane betales værkets tilgode-

havender og omkostninger, samt et gebyr på 1.500,00 kr. 

 

Hvis afbrydelse er sket ved særlige foranstaltninger bl.a. grave- og rørarbejde 

betales til vandværket alle faktiske afholdte udgifter samt tilgodehavender og 

omkostninger.  

 

EFTERGIVELSE AF VANDAFGIFT 

Eftergivelse af vandafgift for vandspild kan ske når det dokumenteres, at spil-

det er forårsaget af brud på skjult installation i en ejendom til boligformål. Det 

er en forudsætning, at spildet ikke skyldes forbrugerens manglende omhygge-

lighed. 

 

Det er kun den vandmængde, som overstiger normalforbruget tillagt 300 m3. 

Ansøgning om eftergivelse skal ske på særligt skema, som udleveres af vand-

værket. 

 

VANDINSTALLATIONER, VANDMÅLER OG JORDLEDNINGER: 

Vandinstallationer og jordledninger skal udføres af autoriseret vandmester, 

som skal overholde gældende forskrifter, herunder fremskaffelse af installati-

onstilladelse hos bygningsmyndigheden. 

 

Før tilslutning til vandværkets stikledninger skal vandværket have modtaget 

indbetaling af anlægs/tilslutningsbidrag og af evt. andre tilgodehavender hos 

ejeren. 

 

Vandinstallationen skal være udført, klar til anbringelse af vandmåler og fær-

digmeldt til vandværket inden vandinstallationen tages i brug permanent.  
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Vandværket opsætter, ejer og vedligeholder måleren. Defekte målere med 

ubrudt plombe udskifter værket uden udgift for den enkelte, forudsat der ikke 

er begået overlast på måleren, og forudsat at måleren ikke er frostsprængt. 

 

 

 

 

Alsønderup Vandværk 

Bestyrelsen 

Jan Richelsen  

 

.  

 


