
 
 

Forslag til takstblad 
 

1/9 2020 til 31/12 2021 - (Alle beløb er ekskl. moms og afgifter) 
Bemærk: perioden er 16 måneder 

  

Anlægsbidrag 

Andelsindskud 1.000,00 kr. 
Tilslutningsindskud 10.400,00 kr. 
Sløjfning af tilslutning Aktuelle omkostninger. 

Anlægsbidrag i tilfælde af omlægninger af ledninger og/eller nyetablering over 10 meter fra 
hovedledningen samt krydsning af vej fastsættes ud fra de aktuelle omkostninger. 

Tilslutningsindskud gælder alle ny tilslutninger, også ved udstykning af nye grunde fra en allerede tilsluttet 
grund. 

Driftsbidrag 
Fast tilslutningsbidrag (andelshavere)1  1.800,00 kr. 
Vandbidrag de første 500 m3 pr. m3 (ekskl. afgifter)  6,50 kr. 
Vandbidrag udover 500 m3 pr. m3 (ekskl. afgifter) (kun erhvervsforbrugere) 5,00 kr. 

Afgifter 
Grøn afgift pr. m3 p.t. 6,18 kr. 
Drikkevandbeskyttelse pr. m3 p.t.   0,19 kr. 

M3 pris inkl. afgifter – kun gældende for de første 500 m3 
Samlet pris p.t. (inkl. afgift, ekskl. moms)   12,87 kr. 
Samlet pris p.t. (inkl. afgift, inkl. moms)   16,09 kr. 

Det faste tilslutningsbidrag betales af alle andelshavere inkl. tomme grunde og grunde uden 
aftapningsmulighed. 

Gebyr (momsfrie, dog ikke genåbningsgebyret) 
Restancegebyr ved betaling efter den fastsatte tidsfrist, pr. rykker 100,00 kr. 
Påmindelse ved manglende betaling ved betalingsaftale, pr. påmindelse 100,00 kr. 
Lukningsgebyr ved manglende betaling 1.000,00 kr. 
Genåbningsgebyr, ekskl. moms 1.000,00 kr. 
Brydning af målerplombe medfører, at bestyrelsen fastsætter vandforbrug samt 1.000,00 kr. 
Manglende adgang til målerbrønden faktureres pr. påbegyndt time 500,00 kr. 
Overtrædelse af påbud mod vandingsregler2 1.000,00 kr. 

Såfremt gæld til vandværket bliver tinglyst, vil tinglysningsafgiften blive pålagt andelshaveren. 

Ejer - og lejerskiftegebyr: 

Ved ejer- eller lejerskifte beregnes et gebyr. Gebyret beregnes for både sælger og 
køber eller for til- og fraflytter.   

 250,00 kr. 

Betales forfaldne afgifter/gebyrer ikke efter påkrav, afbrydes vandforsyningen i henhold til Regulativet for 
de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune. 

 
1 Opkrævning i oktober 2020 på 900,00 kr. modregnes. Der kommer således en ny opkrævning på 900,00 kr. 

2 Se vandingsregler på http://eva-vand.dk/?Vandingsregler&search=vanding 

http://eva-vand.dk/?Vandingsregler&search=vanding

