HØVELTE VANDVÆRK a.m.b.a.
TAKSTBLAD 2022 – Ikke godkendt af Allerød Kommune
Takstblad for 2022. Alle beløb er inklusive moms. Gebyrer er momsfri.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift). Omfatter hovedanlægs forsynings- og stikledningsbidrag.
Tilslutninger indenfor 8 meter af hovedledning.
kr.
35.000,00
Tilslutninger udover 8 meter tillægges kr. 600,- pr. løbende meter stikledning.
Separat betaling af enkelte typer anlægsbidrag skal godkendes af Allerød kommune, i det omfang de
ikke er fastsat i takstbladet.
Bidrag som fastsættes af Høvelte Vandværk a.m.b.a. og som ikke entydigt fremgår af takstbladet,
skal godkendes af Allerød Kommune.
Taksterne er i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledning nr. 9289 af 4. maj 2014
Normalregulativ for almene vandforsyninger.
Vandafgifter
Helårshus/sommerhus pr. bolig
Fast afgift

1/1 år
kr.

1.000,00

Variabel afgift, pr. kbm.

kr.

6,50

Renter, gebyrer, bøder
Restancegebyr
Rykkerskrivelser, herunder aflæsning af måler, gebyr
Lukning: Påløbne omkostninger +
Åbning: Påløbne omkostninger +
Vandspild samt ulovlig havevanding
Brydning af plombe på vandmåler
Forespørgsel omkring ejendomme, vandforbrug m.m.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

100,00
100,00
250,00
250,00
500,00
250,00
250,00

Statsafgift på ledningsført vand
Statsafgift á conto i 2022 pr. kbm.
Drikkevandsbidrag á conto 2022 pr. kbm. (udgår fra 2021)
I alt, afgifter til staten pr. kbm.

kr.
kr.
kr.

7,96
0,00
7,96

Betalingsbetingelser
Vandafgifter opkræves i 4 rater, marts, maj, august, november og betales inden udgangen af
måneden.
Renter, gebyrer og bøder opkræves sammen med næste kvartals afgift.
Særlige betingelser
Ejerskifte skal omgående meddeles vandværket.
Iagttagelse af vandlækager skal straks meddeles vandværket.
Stophaner og fornyelse af stikledninger bekostes af grundejeren.

I tilfælde af manglende vandtryk eller brud på ledninger bedes
henvendelse rettet til vor VVS-installatør Tage Bagger A/S på
tlf. 48 18 70 83.
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