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TAKSTBLAD
Gældende 1. august 2017 - 31. juli 2018
Takster (undtagen restancegebyr) reguleres normalt på basis af Danske Vandværkers
indekstal. Beløbene rundes opad til hele kr., undtaget forbrugsbidraget. (Taksterne vises både
uden og med moms for de momspligtige takster). Vandværket opkræver også den statslige
vandafgift og drikkevandsbidrag.
Der er for nærværende takstblad ikke foretaget indeksregulering.
I øvrigt henvises til vandværkets vedtægt og regulativ.
1. Anlægsbidrag (Tilslutningsbidrag)
Forinden tilslutning til vandværkets ledningsnet kan finde sted, skal der betales anlægsbidrag
for andel i vandværkets hovedanlæg (boringer, installationer, hovedledninger m.v.),
forsyningsledninger, stikledninger (fra forsyningsledning til og med målerbrønd med måler
anbragt ca. 1 m fra skel).
For fritidshuse og enfamilieejendomme andrager anlægsbidraget kr. 25.000,00,
incl. moms kr. 31.250,00
Fordelt med bidrag til:
Hovedanlæg
Forsyningsledninger
Stikledning m/måler i brønd

Kr.
2.500,00
9.000,00
13.500,00

Pris incl. moms
3.125,00
11.250,00
16.875,00

For landbrugs-, erhvervs-, flerfamilie- og andre ejendomme med særlige forhold, der forventer
et forbrug over 500 m³, træffes nærmere aftale om beløbets størrelse.
Etablering af midlertidigt aftapningssted betales efter regning.
Der ydes ikke erstatning for evt. skader på beplantning eller lignende haveanlæg.
2. Driftsbidrag
A. Fast årsbidrag – kr. 640,00 - incl. moms kr. 800,00
Det fulde faste årsbidrag skal betales af alle, uanset ejerperiode, aftapningsmuligheder, eller
om der er lukket for vandforsyningen.
For landbrugs-, erhvervs-, flerfamilie– og andre ejendomme med særlige forhold, der forventer
et forbrug over 500 m³, træffes nærmere aftale om beløbets størrelse.
B. Forbrugsbidrag – kr. 7,40 pr. m³ - incl. moms kr. 9,25
Dertil tillægges den til enhver tid gældende statsafgift, p.t. kr. 5,86 pr. m3. Drikkevandsbidrag
p.t. kr. 0,39 pr. m3 – i alt incl. moms kr. 7,82.
Forbrugsbidrag incl. moms, statsafgift og drikkevandsbidrag udgør pr. 1.8.2017 i alt
kr. 17,07.
Vand til midlertidigt brug takseres som til en normal forbruger.
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3. Gebyrer m.v.
A. Aflæsningsgebyr – kr. 300,00 – incl. moms kr. 375,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler efter aftale.
Vandværket foretager en gebyrfri årsaflæsning pr. 31.7. af fjernaflæselige vandmålere.
B. Ejerskiftegebyr – kr. 300,00 – incl. moms kr. 375,00
Ejerskiftegebyr betales af den nye ejer og pålægges næste opkrævning. Der ses bort fra
ejerskiftegebyr ved overgang til ægtefælle ved skifteretsattest. Der udfærdiges ikke
flytteopgørelse. Mellemregning skal ske via refusionsopgørelsen.
Den gamle ejer er ansvarlig over for vandværket i henhold til vedtægtens § 5, indtil ny ejer
har underskrevet ejerskifteerklæring. Vandværket er kun forpligtet til at levere vand til
medlemmer. Medlemskab er først etableret, når vandværket har modtaget den
underskrevne ejerskifteerklæring.
C. Restancegebyr – (momsfrit)
Er betaling af driftsbidrag, ejerskiftegebyr samt andre tilgodehavender ikke modtaget fuldt ud
ved forfaldsdato fremsendes 1. rykker med oplysning om tilskrivning af gebyr på kr. 100,00.
Er beløbet ikke betalt senest 2 uger efter 1. rykkers dato, udsendes 2. rykker med oplysning
om tilskrivning af yderligere gebyr kr. 100,00 samt varsel om lukning for vandtilførslen til
ejendommen.
Er restancen tillagt gebyrer stadig ikke betalt efter yderligere 2 uger, vil vandværket lukke for
vandtilførslen uden yderligere varsel.
Alle skyldige beløb forfalder dog til betaling, hvis der bliver lukket for vandtilførslen.
Renter kan tillægges ved restancer, jvf. renteloven.
Efter bestyrelsens beslutning kan restancer blive overgivet til retslig inkasso.
D. Lukkegebyr – kr. 2.000,00 (momsfrit - genåbning er gratis)
Genåbning af vandtilførslen finder sted senest 2 arbejdsdage efter, at vandværket har
modtaget betaling for alle restancer med tillæg af lukkegebyret.
E. Depositum
Når en bruger i henhold til Regulativets pkt. 9.15 kræver en vandmåler prøvet, skal brugeren
samtidig deponere kr. 2.500,00 til a conto dækning af evt. prøveomkostninger.

4. Restriktioner
Restriktioner kan indføres, når som helst forholdene gør det påkrævet.
Ejeren er ansvarlig for overholdelse af gældende restriktioner, uanset om ejendommen evt. er
lånt eller lejet ud.

5. Overtrædelser
Brydning af plomber
Uberettiget brydning af plombe på vandforsyningen medfører politianmeldelse samt godtgørelse af vandværkets omkostninger. I gentagelsestilfælde vil vandtilførslen til ejendommen
blive fraskåret.
Genåbning af vandforsyningen vil kun finde sted efter betaling af evt. restancer, godtgørelser
samt udgifterne ved afbrydelsen samt ny tilslutning.
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6. Vandspild
Det er muligt at få godtgørelse af statsafgift og driftsbidrag i forbindelse med vandspild.
Det forudsætter bl.a. følgende:
1. Det skal dreje sig om vandspild i en skjult vandinstallation ved en bolig og
skal kunne bekræftes af en autoriseret VVS installatør ved kopi af regning for
udført arbejde samt udtalelse om skaden.
2. Ved beregning af godtgørelsen fratrækkes en ”selvrisiko” på 300 m³ tillagt et
gennemsnit af ejendommens normalforbrug de sidste 3 år.
Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt kan henvendelse ske til vandværkets kontor for videre
ansøgning om godtgørelse.

7. Opkrævning
Årets opkrævning eller evt. tilbagebetaling bliver udsendt i september 2017 til betaling 2/10
2017.
Opkrævningen indeholder:
1) Årsopgørelse for perioden 1/8 2016 til 31/7 2017 fratrukket a conto betaling sidste år,
samt
2) Ny a conto opkrævning for perioden 1/8 2017 til 31/7 2018.
Opkrævning/tilbagebetaling under 200 kr. vil blive overført til næste år.
Tilmeld til PBS
Vi opfordrer alle til at tilmelde vandopkrævningen til Betalings Service. Derved er man sikker
på betaling til tiden. Endvidere undgås restancegebyr, hvis postvæsenet svigter, og
vandværket får en lettere og dermed billigere administration.
Dette takstblad, som træder i kraft den 1. august 2017, er godkendt af Gribskov Kommune.
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