Andelsselskabet
Karlslunde Strands Vandværk
cvr. 16647217

TAKSTBLAD
2020

ANLÆGSBIDRAG:
Enfamiliebolig, pr. bolig = 1 Anlægsbidrag
Kr. 9.000,00
En ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, betaler ikke yderligere anlægsbidrag.
Erhvervsenheder fastsættes i hvert tilfælde ud fra en konkret vurdering og efter forbrugsberegning
(kapacitetskrav). Hvis et anneks, tilbygning el. lign. har egen indgang og er indrettet med selvstændig
bad/ toilet og køkken, beregnes det som 1 boligenhed.

STIKLEDNINGSBIDRAG:
Enfamiliebolig, pr. bolig – Stikledningsbidrag
Kr. 9.000,00
Betales i forbindelse med tilslutningen af ejendommen. Ved ombygningsarbejde på ejendommen,
eller omlægning af stikledningen, kan yderligere betaling komme på tale jf. regulativ pkt. 5.4
Større enheder, f.eks. erhverv, fastsættes i hvert tilfælde ud fra en konkret vurdering (efter regning)
ANDELSHAVERINDSKUD, pr. ejendom
VANDAFGIFTER:
A. Fast afgift
ANDELSHAVER pr. boligenhed / erhvervsenhed
halvår
VANDAFTAGER pr. boligenhed / erhvervsenhed
halvår
B. Forbrug efter måler (afgift pr. m3)
Erhverv samt private pr. m3. A conto opkrævning 1. halvår 2020 og 2. halvår 2020
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3:
Seneste rettidige betalingsdatoer: 05. marts & 05. september 2020.
Selvmåleraflæsning skal foretages pr. 20. september og indberettes til vandværket.
GEBYRER OG SÆRAFGIFTER:
Rykkergebyr, incl. Porto, pr. henvendelse. (ikke momspligtig)
Forgæves besøg ved udskiftning af vandmåler (ikke momspligtig)
Genåbning: Administrationsgebyr på 10% af restancen + omkostninger min.
Gebyr for tilsendelse af ekstra regulativ eller vedtægter, incl. Porto
Gebyr for undladelse af rettidig selvmåleraflæsning, 1. gang (ikke momspligtig)
Gebyr for undladelse af selvmåleraflæsning, 2. gang (ikke momspligtig)
Gebyr ved vandværkets aflæsning af vandmåleren, (ikke momspligtig)
Gebyr ved ejerskifte (ikke momspligtig)
Gebyr for kopi af opgørelser, afgivelse af oplysninger mv. (ikke momspligtig)
Fakturagebyr ved manglende tilmelding til Nets
Gebyr ved forgæves kørsel, vagtudkald – efter regning.
Overtrædelse af havevandings reglerne meldes til politiet.
Gebyr for ønsket afprøvning af vandmåler, på grundlag af påløbne omkostninger m.v.
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Opmærksomheden henledes på, at alle nyinstallationer eller ændringer skal anmeldes til vandværket inden
de påbegyndes. I forbindelse med ejerskifte, påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende
vedrørende vandafgift m.v. over ejendommens refusionsopgørelse.
Ny vandleverence påbegyndes ikke før det opkrævede anlægs-/ stikledningsbidrag er betalt.
I øvrigt henvises i tvivlstilfælde til vedtægternes bestemmelser, herunder at overtrædelse af
regulativets bestemmelser kan medføre politianmeldelse, jf. vandforsyningsloven.
Alle priser er ekskl. moms, med mindre andet fremgår af takstbladet.
Vandværkets takster er fremsendt til Greve Kommune, jf. Vandforsyningslovens bestemmelser.
Bestyrelsen

