TJEBBERUP VANDVÆRK a.m.b.a
4300 Holbæk - Tlf. 7734 4425
CVR nr. 82426728
www.tjebberupvand.dk

Takstblad 2022
Eksklusiv moms

Driftsbidrag
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed
Målerbidrag pr. måler pr. år
Vandafgift pr. m3
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 inkl. drikkevandsbidrag

588,00 kr.
146,00 kr.
3,60 kr.
6,37 kr.

Eksklusiv moms

Gebyrer
Rykker
Aflæsning af vandmåler ved manglende selvaflæsning
Gebyr som tillægges de faktiske omkostninger ved genåbning
Flyttegebyr (ejer)
Flyttegebyr (leje)
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/ hushandel

Inklusiv moms

100,00 kr.
300,00 kr.
1.000,00 kr.
250,00 kr.
400,00 kr.
400,00 kr.

735,00 kr.
182,50 kr.
4,50 kr.
7,96 kr.

Inklusiv moms
Momsfrit
Momsfrit
1.250,00 kr.
312,50 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.

Anlægsbidrag
Eksklusiv moms

Hovedanlægsbidrag

Inklusiv moms

Pr. forbrugsenhed (parcel-/ sommerhus-, andelsbolig, mindre
6.957,00 kr.
8.696,25 kr.
erhverv)
0 – 500 m3 pr. år
Øvrige forbrugere 501 – 2000 m3 pr. år
13.914,00 kr.
17.392,50 kr.
Øvrige forbrugere 2001 – 5000 m3 pr. år
20.871,00 kr
26.082,75 kr.
Øvrige forbrugere 5001 – 10.000 m3 pr. år
27.828,00 kr
34.785,00 kr.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning, kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag, svarende ti ændringen iht. regulativ eller fordelingsnøgle.
Eksklusiv moms
Inklusiv moms
Forsyningsledningsbidrag
Pr. forbrugsenhed – i byzone eller landzone
10.897,00 kr.
13.621,25 kr.
I Erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, mens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af
grundejer ved tilslutning.
Eksklusiv moms

Stikledningsbidrag
Pr. forbrugsenhed

16.560,00 kr.

Inklusiv moms
20.700,00 kr.

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Holbæk kommunalbestyrelse, den 25.februar 2022

Side 1

Praktisk information:
•

Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag skal være betalt, inden arbejdet påbegyndes.
For tilslutningsafgifter udenfor det naturlige forsyningsområde fastsættes prisen efter regning.

•

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der eventuelt vil være mulighed for at få
refusion af afgift for ledningsført vand (vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende
lovgivning , hvis dit vandtab er mere end 300 m3.

•

Udskiftning af vandmåler pga. frostsprængning eller anden form for misligholdelse afregnes efter
faktiske udgifter til autoriseret VVS. Skal altid formidles via vandværkets bestyrelse.

•

Omkostninger til VVS- og gravearbejde i forbindelse med lukning og åbning af vandforsyning ved
manglende betaling for forbrug betales af forbrugeren, tillige med ovenstående gebyr. Efter lukning
af vandtilførsel kan genåbning først finde sted, når alt er betalt.

•

En gang om året udsendes en årsopgørelse, hvor det sidste års forbrug kan ses. På baggrund af det
faktiske forbrug fastsættes acontobeløbet for det nye år.

•

Afgifter og acontobeløb opkræves årligt i februar eller marts.

•

Ejerskifte og adresseændring meddeles til vandværket samtidig med måleraflæsning for beregning af
ejerskifteopgørelse.
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