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BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S 
 
 

TAKSTBLAD 2018 
(Alle beløb er incl. moms) 

 

 
FAST ÅRLIG DRIFTSBIDRAG 

Pr. ejendom/bolig/lejemål:     900 kr. 

 

FAST ÅRLIG SPRINKLERAFGIFT 

Pr. ejendom/bolig med sprinkler:    2.500 kr. 

  

VANDAFGIFT TIL VANDVÆRKET 

Pr. kubikmeter (m³):     9,00 kr. 

 

VANDAFGIFT TIL STATEN 

Pr. kubikmeter (m³):     7,96 kr. 

 

BYGGEVAND 

Pr. ejendom (excl. omkostninger til VVS og gravearbejde):   500 kr. 

Forbrug afregnes ved erhvervsbyggeri efter måler jf. ovenstående takster 

 

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningsbidrag) 

Inden en vandforsyning kan etableres eller ombygges, skal der betales tilslutningsbidrag til 

Vandværket bestående af bidrag til hhv. hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledning.  

 

Bidrag til hovedanlæg*  14.000 kr. 

Bidrag til forsyningsledningsnet pr. ejendom ** 16.306 kr. 

Bidrag til stikledning pr. ejendom (inkl. anboring, stophane og vandmåler) efter størrelse**: 

Diameter: 

32 mm 7.643 kr. 

40 mm 8.153 kr. 

50 mm 8.866 kr. 

63 mm 9.783 kr. 

>90 mm Efter regning og godkendelse af kommunen 

 

*Bidrag til hovedanlæg betales i udgangspunktet i forhold til nedenstående forbrugsfordelingsnøgle: 

 

 

 

 Fordelingsnøgle 

 for bidrag til hovedanlæg 

 

Enfamiliehus, sommerhus, forretning og andre små erhverv 

med et årsforbrug op til 500 m3 1,0 

 

Lejligheder, erhvervslejemål mv. (2 eller flere) på én ejendom 

med fælles stik- og jordledning og med et årsforbrug op til 500 m3, pr. lejemål 0,9 
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 Fordelingsnøgle 

 for bidrag til hovedanlæg 

 

 

For større erhverv, institutioner mv. med årsforbrug på mere end 500 m3  

øges bidraget til hovedanlæg fra 1,0 stigende med 0,5 for hver gang forbruget 

overstiger yderligere 250 m3. Første interval starter ved 501 m3 således 

at bidrag til hovedanlæg betales i forhold til nedenstående forbrugsfordelingsnøgle: 

 

årsforbrug   501 - 750 m3  1,5 

årsforbrug   751 - 1000 m3 2,0 

årsforbrug 1001 - 1250 m3  2,5 

årsforbrug 1251 - 1500 m3  3,0 

årsforbrug 1501 - 1750 m3    3,5 

årsforbrug 1751 - 2000 m3  4,0 

årsforbrug 2001 - 2250 m3  4,5 

årsforbrug 2251 - 2500 m3  5,0  

o.s.v. 

 

 

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

svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 

 

**Bidrag til forsyningsledningsnet og stikledning indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder 

pr. 1. oktober”. 

 

 

 

Priseksempel for enfamiliehus (én ejendom): 

 

Bidrag til hovedanlæg   kr. 14.000,- 

Bidrag til forsyningsledningsnet   kr. 16.306,- 

Bidrag til 32 mm stikledning   kr.   7.643,- 

Samlet tilslutningsbidrag   kr. 37.949,- 

 

Priseksempel for én ejendom (matr.) med 20 nye enten  

nyopførte eller ombyggede lejligheder med fælles forsynings- 

og stikledning: 

  

Bidrag til hovedanlæg (20x0,9x14.000,-)  kr. 225.000,- 

Bidrag til forsyningsledningsnet   kr.   16.306,- 

Bidrag til 63 mm stikledning   kr.     9.783,- 

Samlet tilslutningsbidrag   kr. 251.089,- 

 

 

BETALINGSBETINGELSER 

 

 

SIDSTE RETTIDIGE BETALINGSFRIST:   1. april 2019 

 

 

RYKKERGEBYRER VED MANGLENDE BETALING: 

Rykkergebyr ved manglende rettidig betaling:    100 kr.*** 

Ved manglende betaling inden betalingsfristen udsendes ”Erindringsskrivelse” 

med ny betalingsfrist på ti dage og der tilskrives et rykkergebyr på næste årsopkrævning. 
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Rykkergebyr ved fortsat manglende betaling:    100 kr.*** 

Ved overskridelse af den ny betalingsfrist udsendes ”Luknings- og åbningsskrivelse” 

med lukkevarsel med en betalingsfrist på tre dage og der tilskrives et yderligere 

rykkergebyr på næste årsopkrævning. 

 

Såfremt betaling herefter ikke er sket, vil Vandværket uden yderligere varsel lukke 

for vandtilførslen til ejendommen/lejemålet. Genåbning sker, når det skyldige beløb 

samt luknings- og genåbningsgebyret og faktiske omkostninger til lukning  

og åbning for vandet  jf. nedenstående er betalt. 

 

 

GEBYRER I ØVRIGT M.V. 

 

Afprøvningsgebyr:     250 kr. 

Ved afprøvning af vandmåler efter krav fra interessent betales afprøvningsgebyr 

+ evt. påløbende omkostninger til udskiftning af måler, hvis måleren har en  

acceptabel fejlvisning på mindre end 5 %.  

 

Lukningsgebyr:      500 kr.*** 

Ved lukning af vandet efter fortsat manglende betaling betales et gebyr  

samt de faktiske omkostninger i forbindelse med lukning. 

 

Genåbningsgebyr:      1.250 kr. 

Ved åbning for vandet betales et gebyr samt de faktiske omkostninger 

i forbindelse med åbning. 

 

 

Rykkergebyr for 1. manglende indberetning:    100 kr.*** 

Ved manglende indberetning af måleraflæsning, inden fastsat frist på aflæsningskort, 

udsendes en rykkerskrivelse med ny frist for indberetning af måleraflæsning på  

syv dage, og der tilskrives et rykkergebyr på næste årsopkrævning. 

 

Rykkergebyr for 2. manglende indberetning:    100 kr.*** 

Ved overskridelse af fristen for indberetning af måleraflæsning efter rykkerskrivelse 

udsendes en ny skrivelse med frist på tre dage, hvor det varsles, at måleraflæsning 

foretages af Vandværket ved overskridelse af fristen, og der tilskrives et rykkergebyr 

på næste årsopkrævning samt de faktiske omkostninger for at få adgang til 

aflæsning af vandmåler. 

 

Gebyr for aflæsning af vandmåler foretaget af Vandværk:   250 kr. 

     

Ejerskiftegebyr (betales af ny ejer ved ejerskifte):   375 kr. 

Ved manglende PBS betaling:     20 kr.*** 

Ved manglende indberetning af måleraflæsning via internet eller telefon:  20 kr.*** 

 

ACONTO OPKRÆVNING 

Vandværket kan efter nærmere vurdering vælge at opkræve acontobeløb for vandforbrug hos større forbrugere. 

 

LEVERING AF VANDMÅLERE 

Ved nye tilslutninger: 

Vandværket udleverer måler uden beregning og bevarer ejendomsretten til måleren. 

Der udleveres én måler pr. ejendom eller stikledning. 

Udskiftning af måler: 

Den lovpligtige stikprøvekontrol og udskiftning af måler foretages af Vandværket uden beregning. 

 

 

Gebyrer mærket med *** er momsfri. 
 

 
Takstblad godkendt på generalforsamlingen den 21. marts 2018. Fast årlig driftsbidrag, vandafgift til vandværket og anlægsbidrag er godkendt af 
Allerød Kommune den 2. marts 2018. 
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