
Takster

Gældende for 2021

Nedenfor angives taksterne for tilslutningsbidrag, driftsbidrag samt diverse gebyrer.

Taksterne skal hvert år godkendes af Gribskov Kommune.

Anlægsbidrag der betales ved en ejendoms tilslutning:

Hovedanlægsbidrag 

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed = 1 hovedanlægsbidrag         kr. 8.173,00

Såfremt der drives selvstændig erhverv fra en boligenhed vil dette medføre

opkrævning af et yderligere hovedanlægsbidrag.

Hovedanlægsbidrag for øvrige forbrugere

Med årsforbrug    0 til  500 m3. =1 x hovedanlægsbidrag         kr. 8.173,00

Med årsforbrug     500 til 1.000 m3. =2 x hovedanlægsbidrag         kr. 16.346,00

Med årsforbrug 1.000 til 2500 m3. =3 x hovedanlægsbidrag         kr. 24.519,00

Med årsforbrug 2.500 til 5.000 m3. =5 x hovedanlægsbidrag         kr. 40.865,00

Ved større forbrug beregnes hovedanlægsbidraget i hver enkelt tilfælde.

Ændring af forbruget vil medføre opkrævning af yderligere hovedanlægsbidragsandele.

Ved udvidelse med selvstændige enheder opkræves et hovedanlægsbidrag pr. enhed.

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom

I byområde         kr. 13.172,00

I landområde         kr. 34.929,00

Enkelttilslutning kan i særlige tilfælde ske efter konkret udgiftsberegning

Stikledningsbidrag pr. stk.(pr. måler) (32 og 40 mm.)         kr. 13.860,00

Takst for større dimensioner oplyses af vandværket.

Forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. Januar.

Alle bidrag totalberegnes hvert 5. år. (næste gang 2025)

Driftsbidrag:

Fast årlig afgift pr. enhed (bolig/erhverv)         kr. 613,00

Fast årlig afgift pr. sprinklerenhed         kr. 1.100,00

Målerleje (kun 2019, 2020 og 2021)         kr. 400,00

Vandafgift pr. m3         kr. 16,66

Statsafgift på ledningsført vand pr. m3.         kr. 6,18

Såfremt indberetning af det årlige forbrug ikke er sket, ansættes vandforbruget

til sidste års forbrug + 20 %.

Såfremt indberetning af det årlige forbrug ikke er sket på 2 på hinanden følgende

år vil vandværket foretage vandaflæsning ( se gebyrer)

Gebyrer:

Manglende eller for sent indsendelse af årligt forbrug(Fritaget for moms)         kr. 200,00

Måleraflæsning foretaget af vandværket         kr. 250,00

Manuel opkrævning ved manglende betaling(Fritaget for moms)         kr. 250,00

Ejerskifte-/Flyttegebyr         kr. 200,00

Rykkergebyr pr. rykker (Fritaget for moms )         kr. 100,00

Kompensationsgebyr erhverv -  (Jfr. Renteloven)(Fritaget for moms)         kr. 300,00

Gebyr for forsent indbetaling(Fritaget for moms)         kr. 100,00

Gebyr for manglende meddelelse af ny adresse(Fritaget for moms)         kr. 200,00

Finde stophane (inden for normal arbejdstid ellers efter regning)         kr. 500,00

Genåbningsgebyr efter lukning p.g.a. restance pr. gang         kr. 3.000,00

Ud over genåbningsbeløb beregning renter af skyldigt beløb(pt. Nationalbankens

diskonto + 5 %)

Alle beløb er excl. Moms


