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Takstblad 2012 Nybrovejens Vandværk A.m.b.a.  
 

Driftsbidrag  Excl. moms  Inkl. moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 230,00   287,50 

Vandafgift pr. m
3
. 

       Heri indgår udgifter til: (Opgjort ud fra budgettet udpumpet vand 320.000 m3) 
- Grundvandssamarbejdet Slangerup 

- Afgift til Forsyningssekretariatets drift 

kr. 4,80 
 

0,21 
0,09 

6,00 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) 

Statsafgift til drikkevandsbeskyttelse 
kr. 5,23 

0,67  
6,54 
0,84 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. moms Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 10.600,00 13.250,00 

                                    Øvrige forbrugere  0 – 500 m
3
/år kr. 10.600,00 13.250,00 

                                                 -               501 – 2.000 m
3
/år     (2 x bidrag) kr. 21.200,00 26.500,00 

                                                -            2.001 – 5.000 m
3
/år     (3 x bidrag) kr. 31.800,00 39.750,00 

                                                 -           5.001 – 10.000 m
3
/år    (4 x bidrag) kr. 42.400,00 53.000,00 

Forsyningsledningsbidrag i takstzone 1 pr. ejendom (matr.nr.) kr. 5.000,00 6.250,00 

Forsyningsledningsbidrag i takstzone 2 (Landzone) pr. ejendom (matr.nr.) kr. 5.000,00 6.250,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. ø32 mm Kr. 5.000,00 6.250,00 

 
Tilslutning skal udføres af vandværket. Tilslutning kan først ske, efter vandværkets modtagelse af det fulde 
anlægsbidrag inkl. Moms. 
 
Stikledninger større end ø 32 mm afregnes efter faktiske omkostninger. 
 
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af 
grundejer ved tilslutning. 
 
Hovedanlægsbidrag ved forbrug over 10.000 m

3
 fastlægges efter forhandling.  

 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 
svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 
 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 
 

Gebyrer  Excl. moms Inkl. moms 

Rykkergebyr  kr.       100,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr. 100,00 Momsfrit  

Flyttegebyr kr. 150,00  187,50 

Honorar for aflæsning af vandmåler  kr. 500,00  625,00 

Honorar for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr. 250,00 312,50 

Lukkegebyr kr. 500,00 Momsfri  

Åbningsgebyr kr. 500,00 625,00  

Rekvireret kontrol af vandmåler sker på akkrediteret målerlaboratorium, overholder kontrollen grænseværdierne for 
målere i drift, betales kontrollen af rekvirenten. Overskrides grænseværdierne betaler vandværket 
kontrolomkostningerne. 
 
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Frederikssund kommunalbestyrelse, den 22/12 / 2011. 


