
Takstblad for Slangerup Vandværk A.m.b.a. 2023

Driftsbidrag pr. år Excl. Moms Incl. Moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed zone 1 (alle undtaget zone 2 og 3) Kr. 425,00             531,25
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed Zone 2 Strø Vang *** Kr. 1.885,00          2.356,25
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed Zone 3 Sundbylille **** Kr. 1.225,00 1.531,25
Vandafgift pr. m3. Kr. 6,50                  8,13
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,37                  7,96
I alt pr. m³ Kr. 12,87               16,09               

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Excl. Moms Incl. Moms
Hovedanlægsbidrag:
Pr. bolig- /erhvervsenhed 0 – 500 m3/år Kr. 7.300,00       9.125,00       
Øvrige bolig- /erhvervsenheder 501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag) Kr. 14.600,00     18.250,00     
Øvrige bolig- /erhvervsenheder 2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag) Kr. 21.900,00     27.375,00     
Øvrige bolig- /erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag) Kr. 29.200,00     36.500,00     
Forsyningsledningsbidrag i takstzone 1 (byzone) pr. ejendom (matr.nr.) Kr. 8.033,00       10.041,25     
Forsyningsledningsbidrag i takstzone 2 (Landzone) pr. ejendom (matr.nr.) ** Kr. 34.808,00     43.510,00     
Forsyningsledningsbidrag i takstzone 3 (Landzone) pr. ejendom (matr.nr.) * Kr. 54.622,00     68.277,50     
Stikledningsbidrag pr. stk. Kr. 5.006,00       6.257,50       
Forsynings- og stikledningsbidrag er reguleret efter prisindeks 106,42 oktober 2022 (100 (100,78) oktober 2021)
* Takstzone 3 (landzone) er ejendomme i området Langelinje, Slangerupvej og Strøvang i Hillerød Kommune

** Der er på nogle ejendomme (i Hørups og Sundbylilles forsyningsområde ved sammenlægningen) et hvilende

forsyningsledningsbidrag, størrelsen på dette bidrag kan oplyses ved henvendelse til vandværket.

*** Fast årlig afgift zone 2 afdrager over 5 år hovedanlægsbidrag på kr. 9.125,- (= kr. 1.825,- pr. år) fra 1.juli 2019 til 30.juni 2024

plus fast afgift zone 1 = kr. 2.356,25 i 2023 (1.825,- + 531,25).

**** Fast årlig afgift zone 3 afdrager over 5 år hovedanlægsbidrag på kr. 5.000,- (= kr. 1.000,- pr. år) fra 1.jan 2023 til 31.dec 2027

plus fast afgift zone 1 = kr. 1.531,25 i 2023 (1.000,- + 531,25).

Tilslutning skal udføres af vandværket. Tilslutning kan først ske, efter vandværkets modtagelse af anlægsbidrag inkl. moms

Takster der ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter godkendelse af Frederikssund Kommune.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere anlægsbidrag 

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 Incl. Moms
Rykkergebyr pr. rykker. Kr. 100,00             momsfri
Honorar for incassobesøg (efter lukkevarsel) Kr. 300,00             momsfri
For sen indsendelse af selvaflæsningskort, pr. måler Kr. 100,00             momsfri
Flyttegebyr (gebyr for både til- og fraflytter) Kr. 125,00             156,25             
Honorar for manuel aflæsning af måler, pr. måler Kr. 200,00             250,00             
Genåbningsgebyr (+ håndværkerudgifter ved lukke- og genåbning) Kr. 1.000,00          1.250,00          
Rekvireret kontrol af vandmåler sker på akkrediteret målerlaboratorium. Overholder kontrollen grænseværdierne for 

målere i drift, betales kontrollen af rekvirenten. Overskrides grænseværdierne betaler vandværket kontrolomkostningerne.

I øvrigt henvises til vandværkets regulativ, der kan ses på www.slangerupvand.dk 

Takstbladet træder i kraft pr. 1. januar 2023 og er gældende til nyt takstblad er godkendt.

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Frederikssund kommune den:  
Slangerup Vandværk A.m.b.a.
Nybrovej 15
3550  Slangerup
Tlf.: 47 33 39 25 · Kontortid man-tor 7 - 15

CVR.nr.: 32 99 70 74
www.slangerupvand.dk


