
I/S Veksø VANDVÆRK
3670 VEKSØ

 Gældende fra 1. januar 2020

Anlægsbidrag 

Kategori Hoved anlæg Lednings
anlæg I alt kr.

1. Enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, dobbelthus med 
fælles stikledning. pr. boligenhed

  8.700   18.000 26.700

2. Etageboliger pr. enhed    8.700   18.000 26.700

3. Mindre erhverv (Max. 170 m3 pr. år)    8.700   18.000 26.700

4. Skelhøjvej 2 og Løjesøvej 1,  pr. ejendom:
EK’s udlæg forsyningsledningsbidrag pr. 1.10. 2013: kr. 
78.365. Reguleret pr 01.01.2019 til kr: 81.490

 8.700 + 1905 kr i 
erstatning samt 
stempelafgift

  83.600 94.205

5. Magleåsen  4                                                                                                                                   154.000

6. Humlebakken 9 - 13 pr. ejendom                                                                                                   72.000

7. Agervej 16: Veksø Vandværk står i forskud med 22.192. Beløbet pristalsreguleres ved 
tilslutning                                                                  

29.700

Anlægsbidrag til ledningsanlæg uden  for det naturlige forsyningsområde oplyses af vandværket efter anmodning.

 

STIKLEDNINGSBIDRAG:
Stikledning max. ø40 mm fremføres indtil 12 m fra 
forsyningsledning og afsluttes på paracellen med en 
stikledningsventil ca. 1 m fra skel.

19.700

Øvrige stikledninger udføres efter regning.

Regulering:

Anlægs- og stikledningsbidrag pristalsreguleres hvert år efter Danske Vandværkers oplysninger

Pristalsregulering pr oktober: 2019 priser x pristalsregulering

Betaling anlægs- og stikledningsbidrag:

Bidragene skal indbetales inden tilslutningen påbegyndes.

DRIFTSBIDRAG:

Kategori enhed kr.

M3 efter måler kr. pr. m3 8,75

Statsafgift af ledningsført vand kr. pr. m3 7,96

Måleradministration / måler leje            kr. pr. år   125,00

Driftsbidrag opkræves a conto en gang årligt forud med samme m3 som sidste års forbrug.

SÆRGEBYRER: kr.

Syn pr. gang 400,00

Skønsmæssig ansættelse af vandforbrug 250,00

Restancegebyr –  (momsfrit gebyr) 100,00

Genåbningsgebyr – med tillæg af evt. omkostninger. 750,00

Oplysning til advokat/ejendomsmægler 250,00

Afregning ejerskifte 250,00

Særbidrag for forbrugere med EAN betalingssystem 250,00

Byggevand, aftalt pris eller efter måler (min 140 m³)

Ved brugerønsket kontrol af vandmåler, hvor misvisning er på 5% eller derunder, betales de faktiske 
kontrolomkostninger af bruger ellers gratis.
 Der forbeholdes ret til ændring af m³-prisen ved evt. nye afgifter til det offentlige eller lignende.  

ALLE BELØB ER INCL. MOMS


