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 Leif Søgaard Eriksen 
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8.   Eventuelt 

    Bestyrelsen 



  

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2021.  
  
 

Nye vandmålere 2019-2020. Fra 2020 aflæses vandforbruget elektronisk  
Udskiftningen af vandmålere startede i 2019 og blev afsluttet ved udgangen af 2020.  
Fra 2020 er vandforbruget blevet aflæst elektronisk og beregningen følger nu kalenderåret på lignende 
måde som forbruget i relation til vandafledningsbidraget til Gribvand Spildevand. Fra 2020 har an-
delshaverne således ikke længere selv skullet indberette forbruget.  
Opkrævningen af vandbidraget for 2020 er sket ad to omgange under hensyn til, at bidraget for 2020 
skulle dække perioden fra september 2019 til udgangen af 2020. (Nærmere bestemt blev årsopgørel-
sen pr. 31/8-2020 + aconto for 4 måneder opkrævet i november 2020. Opgørelsen pr. 31/12-2020 
samt aconto for 2021 blev opkrævet i april 2021 – betalingen er således nu rykket fra november til 
april).  
 
En af fordelene ved de nye målere er, at det i forbindelse med aflæsningen er muligt elektronisk at 
opdage målere, der i en længere periode ikke har stået stille – hvilket kan tyde på vandspild. Ved 
aflæsningen i januar blev der på denne måde opdaget utætheder hos nogle forbrugere, der blev un-
derrettet med det samme. Målerne har videre været aflæst i april, hvor der ligeledes blev opdaget 
forskellige uregelmæssigheder.  
Men det må understreges, at det fortsat er den enkelte andelshavers ansvar at sørge for for-
svarlig lukning af vandet og at risikoen for vandspild fortsat påhviler den enkelte andelshaver.  
Det er bestyrelsens opfattelse, at udskiftningen har været en succes – lettere og korrekt aflæsning 
samtidig med muligheden for opdagelse af uregelmæssigheder. 
 
Vandværk og ledningsnet  
Vores vandværk er af ældre dato - og selvom det må siges at fungere tilfredsstillende, må vi forudse 
en række forbedringer i de kommende år for fuldt ud at kunne leve op til de krav, der i dag stilles til 
et moderne vandværk. Vi har i det forløbne år blandt andet fået opsat en afskærmning af vore filtre – 
en foranstaltning stærkt anbefalet af kommunen. 
I beretningerne de seneste år har vi gjort opmærksom på, at vores ledningsnet er nedslidt med hensyn 
til de jernrør, der nu successivt giver op. Dette medførte et øget vandspild for nogle år siden med 
betaling af en ekstra strafafgift til Staten på kr. 190.000 (der skal betales afgift af alt ledningstab over 
10%).   
Bestyrelsen holder nøje øje med forbruget og iværksætter straks undersøgelser, hvis dette – og speci-
elt natforbruget – stiger kraftigt. Der iværksættes straks en lækageundersøgelse med henblik på at få 
udskiftet de utætte ledninger. Vi bliver nødt til i de kommende år at igangsætte en udskiftning af de 
godt 9 km jernrør fordelt på etaper. Samlet vil en udskiftning af de 9 km jernrør kræve en investering 
på 10 mio. kr. totalt, excl. moms.  
På generalforsamlingen sidste år efterlyste flere deltagere en plan for en hurtigere udskiftning af de 
gamle jernrør, som generalforsamlingen kunne tage stilling til.  
I investeringsplanen for det kommende år opereres med etablering af såkaldte sektionsmålere, der vil 
kunne give et fingerpeg om, i hvilke områder der tiltrænges en hurtigere udskiftning end i andre 
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områder. Når disse er etableret, vil bestyrelsen kunne komme med en prioriteret plan for udskiftning 
af de gamle jernrør samt en plan for finansieringen af denne - enten ved lån eller en ved en forhøjelse 
af vandafgifterne. Bestyrelsen forventer at kunne fremlægge denne plan på den kommende general-
forsamling. 
 
Vandforsyningen  
• Generelt om vores vand  
Der er i året pumpet ca. 125.000 m3 vand ud til forbrugerne mod ca. 110.000 m3 året før. Det største 
døgnforbrug var på ca. 741 m3 (fredag den 17. juli 2020 – uge 29), og det laveste, 168 m3. Pr. 31/12 
2020 forsynede vi 429 helårsboliger, 1193 sommerhuse, 17 ubebyggede grunde og 25 øvrige (insti-
tutioner, erhvervsvirksomheder m.v.) i alt 1664 andelshavere.  
Vores råvand, som pumpes op fra boringer ved vandværket og i Tisvilde hegn, er af rigtig god kvalitet, 
og dette er baggrunden for den høje vandkvalitet. Vi henviser til de prøveresultater, som er gengivet 
i indkaldelsen, og som også løbende er tilgængelige på vores hjemmeside.  
 
• DMS - Pesticid  
For nogle år siden fandt vi, at der desværre også i vores drikkevand var påvist fund af DMS (N,N-
Dimethylsulfoamid. DMS er et nedbrydningsprodukt af pesticiderne tolylfluanid og dichlofluanid.) 
Kvalitetskravet går ud på, at drikkevandet ikke må indeholde over 0,1 μg/l. Se beretningen fra 2018. 
Koncentrationen var på 0,03 µg/l – heldigvis langt under kvalitetskravet på 0,1 µg/l.   
Vi har lokaliseret, hvorfra forureningen stammer og har nedsat oppumpningen af vand disse steder 
således at vi kan holde os langt fra grænseværdien – en stor del af tiden er den ikke målelig. Vi følger 
løbende op på, hvorvidt indholdet af DMS forøges eller formindskes. Det har så betydet et større 
forbrug på de øvrige boringer – således at det vand, der sendes ud til forbrugerne, er langt fra græn-
seværdierne, for det meste ikke måleligt. Vi kan desværre ikke helt undvære boringerne. På sigt ope-
rerer vi med at få etableret yderligere boringer i skoven. 
 
Boring 6  
Med henblik på at sikre, at vores vand fortsat er sundt og sikkert, har vi genetableret boring 6 for at 
kunne råde over tilstrækkeligt forureningsfrit drikkevand. Boringen ligger mellem vandværket og 
vores boringer i skoven. Boringen blev sat på pause for en del år siden pga. forurening. Forureningen 
er nu forsvundet.  
For at sikre mod forurening af drikkevandet henstilles til, at man ikke sprøjter i sin have – og at 
der nær vandværket og vores boringer i øvrigt slet ikke bruges ukrudtsmidler i haven.   

  
Generelt om vandforsyningen  
Da der i det forløbne år har været flere tilfælde af vandspild, skal bestyrelsen på ny erindre om vig-
tigheden af at foretage en effektiv lukning af vandet når huset forlades ikke kortvarigt. Der henvises 
til lukkevejledningen på Vandværkets hjemmeside. For at undgå vandspild i øvrigt opfordres til, at 
det jævnligt kontrolleres, at der ikke er en fejlmeddelelse i vandmåleren. Alarm (     ) betyder, at der 
vedvarende er løbet vand gennem måleren i 24 timer, hvilket kan være tegn på brud på installationen. 
Alarmen vises i displayet i 29 dage, også selvom forbruget er stoppet. Derfor, hvis du registrerer 
alarm (     ) på din måler, så gør følgende:  
• Sørg for, at alt vand i husstanden er lukket. Husk også at vaske- og opvaskemaskine ikke må køre.  
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• Se på vandmåleren, aflæs tallet på displayet og tjek igen efter 30 min. Vandmålerens målerstand 
skal være uændret. Har målerstanden ændret sig, har du en lækage, og vi anbefaler, at du kontakter 
en autoriseret vvs-installatør og får udbedret fejlen.  

  
Samarbejdet med Baunehøj, Smidstrup og Vejby Vandværker fungerer stadig godt med såvel en sik-
kerhedsmæssig som økonomisk fordel for deltagerne.  
  
Organisatoriske forhold  
Bestyrelsen, som valgtes på generalforsamlingen 2020, konstituerede sig således: Formand Flemming 
Denker, næstformand Jørgen G. Øllgaard, kasserer Anders Helmer Nielsen, øvrige medlemmer Ha-
kon Kofoed og Anne Vagn-Hansen. Som suppleanter valgtes Helge Dalsgård-Sørensen og Johan Ve-
del.  
Den daglige administration varetages af Birgit Krøyer, som ved fravær vikarieres af administrativt 
personale fra Baunehøj Vandværk, ligesom Birgit Krøyer vikarierer for Baunehøj Vandværk. Den 
tekniske drift varetages dels af Carsten Olsen, dels af den lokale VVS-virksomhed Niels Jensen. Det 
er bestyrelsens opfattelse, at disse ordninger fungerer godt og effektivt og med god service overfor 
andelshaverne.   
  
Administrative forhold  
Vandværket anvender mail- og sms-kommunikation til andelshaverne - eksempelvis ved pludseligt 
generelt forøget forbrug, der kunne indikere større lækager (frostsprængninger m.v.)  
Denne service forudsætter, at vandværket er i besiddelse af e-mailadresser og mobilnumre – der op-
fordres derfor til at give Vandværket de fornødne oplysninger.  
Det bemærkes, at der mod gebyr kan ske kontrolmåling samt inspektion af målerbrønd og stophane i 
tilfælde, hvor andelshaveren ikke selv har mulighed herfor – f.eks. i frostperioder.   
  
Økonomi  
Vandværkets økonomi er presset – især under hensyn til den kommende udskiftning af ledningsnettet 
og fornyelse af vandværket. Men bestyrelsen skønner ikke, at der er et akut behov for forhøjelse af 
de nuværende takster, men indstiller uændrede takster.  
  
De kommende år  
For de kommende år er der i øvrigt som vanligt udarbejdet en investeringsplan, der blandt andet 
indeholder en fortsat renovering af ledningsnettet og en række forbedringer af selve vandværket. Be-
styrelsen søger til stadighed at sikre vandforsyningens effektivitet og kvalitet under henvisning til en 
forsvarlig langsigtet økonomisk planlægning.     
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DRIFTSKONTROL (PROCES)

Tisvilde Vandværk

Frederiksværkvej 59, Skærød

3200 Helsinge

       Analyserapport nr. 20210505/005

       6. maj 2021

       Blad 1 af 1

Kopi til:

Jupiter (GEUS)
    

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve 

DIREKTE UNDERSØGELSE

   Temperatur      8,6   °C

   Lugt* Ingen lugt

   Smag* Normal

   Farve* Ingen

   Udseende* Klar

Prøvested:
Afgang, værk

Rosenbakken 15

Prøvedato: 2021-04-22 Kl. 08:20

Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Sr

   Kimtal v. 22°C pr.ml     16           200 DS/EN6222:2000, MM005 0,1

   Kimtal v. 37°C pr.ml    < 1           DS/EN6222:2000, MM005 0,1

   Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml    < 1           i.m. Colilert18, MM001 0,06

   E. coli pr.100ml    < 1           i.m. Colilert18, MM001 0,06

   BactiQuant (Kimtal, total) RFU     74           BactiQuant*

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel

   pH pH      8,0         7 - 8,5 DS/EN ISO 10523:2012, M051

   Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m     52,1         250 DS/EN27888:2003 2%

   Jern, total Fe mg/l      0,026       0.2 ICP-OES, M069 10%

   Mangan Mn mg/l    < 0,001       0.05 ICP-OES, M069 5%

   Ammonium* NH4 + mg/l    < 0,02        0.05 ISO 7150/1:1984, M004 15%

   Nitrit NO2 - mg/l    < 0,001       0.01 DS/EN 26777:2003, M008 6%

   Ilt O2 mg/l     12           DS/EN 5814:2012, M022 5%

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.                    Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Jern og mangan er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401,

rapport nr. 412495, kopi kan rekvireres.
Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. Urel og Sr: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019) Karin Spanggaard, EH, laborant



 
 

 

 

Til andelshaverne i Tisvilde Vandværk A.m.b.a

Konklusion

Grundlag for konklusion

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tisvilde Vandværk A.m.b.a for regn-
skabsåret 2020. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balancen og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og 
udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om års-
regnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at 
opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af 
selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklærings-
standard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af 
årsregnskaber, der ud-arbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregn-
skabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for 
revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi 
har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores op-
fattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fort-
sætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen 
enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ end at gøre dette.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
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Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Jan Lundqvist

København, den 31. marts 2021

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, 
hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede 
supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, 
og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

CVR-nr. 31 61 15 20
ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S

statsautoriseret revisor

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses-
beretningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med 
årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes 
at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven.

MNE19740
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Note 2020 2019

1 3.004.163 2.950.099

2 -444.578 -590.889

2.559.585 2.359.210

3 -111.002 -110.955
4 -29.950 -31.064

-140.952 -142.019

2.418.633 2.217.191

5 -585.395 -589.954

1.833.238 1.627.237

8 -979.352 -947.601

853.886 679.636

6 0 12.350
7 -29.461 -38.347

824.425 653.639

OVERSKUDSDISPONERING:

824.425 653.639

824.425 653.639

Overført resultat ....................................................................

Afskrivninger ........................................................................

INDTJENINGSBIDRAG ....................................................

Finansielle indtægter .............................................................

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER ...................

ÅRETS RESULTAT ...........................................................

Disponeret i alt .....................................................................

Finansielle omkostninger ......................................................

BRUTTORESULTAT .........................................................

Omsætning..............................................................................

Resultatopgørelse for 2020

Andre eksterne omkostninger i alt .........................................

Administrationsomkostninger................................................

DÆKNINGSBIDRAG ........................................................

Lokaleomkostninger...............................................................

Driftsomkostninger.................................................................

Personaleomkostninger..........................................................
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Note 2020 2019

Materielle anlægsaktiver: 
8 217.500 217.500
8 760.582 896.541
8 4.625.542 4.102.346

5.603.624 5.216.387

Finansielle anlægsaktiver: 
9 143.233 155.162

143.233 155.162

5.746.857 5.371.549

Tilgodehavender: 
0 151.598

10 26.158 41.560

26.158 193.158

11 3.720.515 5.655.824

3.746.673 5.848.982

9.493.530 11.220.531

Finansielle anlægsaktiver i alt ............................................

Materielle anlægsaktiver i alt .............................................

Ledningsnet og driftsmidler...................................................

AKTIVER

Værdipapirer ..........................................................................

Grunde ...................................................................................
Boringer, anlæg og installationer ..........................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT ....................................

ANLÆGSAKTIVER I ALT ...............................................

Tilgodehavender i alt ..........................................................

Tilgodehavender vandopkrævning  .......................................

AKTIVER I ALT .................................................................

Likvide beholdninger ............................................................

Andre tilgodehavender ..........................................................

Balance pr. 31. december 2020
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Note 2020 2019

7.810.078 7.156.439
824.425 653.639

12 8.634.503 7.810.078

Langfristede gældsforpligtelser: 
0 7.584

0 7.584

Kortfristede gældsforpligtelser: 
297.129 634.032

0 1.753.651
183.415 0

54.842 100.557
13 323.641 914.629

859.027 3.402.869

859.027 3.410.453

9.493.530 11.220.531

Forudbetalt vandafgift............................................................

Skyldig Vejby Vandforsyning  ..............................................
Skyldig vandopkrævning .......................................................

Kapitalkonto primo  ..............................................................

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..................................

Anden gæld ...........................................................................

Overført resultat ....................................................................

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ...................................

Skyldig statsafgift ..................................................................

PASSIVER I ALT ...............................................................

EGENKAPITAL I ALT ......................................................

Balance pr. 31. december 2020

PASSIVER

Feriepengeforpligtelse (overgangsperiode) ...........................

Langfristede gældsforpligtelser i alt ..................................
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Tilkendegivelse fra kritisk revisor

Jeg har gennemgået årsregnskabet for 2020 med andelsselskabets administrative ledelse. Jeg har 
fået en tilfredsstillende besvarelse af de spørgsmål, jeg har stillet og en dækkende beskrivelse af 
de problemstillinger, jeg har ønsket belyst. Jeg har på dette grundlag ingen bemærkninger.

Kritisk revisor

Helsinge, den 31. marts 2021

Leif Søgaard Eriksen

Side 4



Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

2020 2020 2021 2021 2022 2023
x) Nyt

Budget Regnskab Budget Budget Budget Budget
Omsætning
Vandbidrag, andelshavere 2.700 2.905 2.700 2.700 2.700 2.700

Andre driftsindtægter 0 44 0 0 0 0

Gebyrindtægter 45 55 40 40 40 40

Omsætning i alt 2.745 3.004 2.740 2.740 2.740 2.740

Drift
EL -50 -47 -50 -50 -50 -50

Grunde,boringer,bygn vedl. -200 -184 -85 -175 -85 -95

Ledningsnet vedl. -200 -16 -200 -200 -200 -200

Målere,brønde,slv vedl. -150 -76 -150 -100 -100 -100

Tilsyn og vagt -270 -222 -275 -250 -255 -260

Øvrige driftsomkostninger -160 -122 -160 -145 -145 -145

Drift i alt -1.030 -667 -920 -920 -835 -850

Administration
Best.hon inkl kørsel mm. -145 -113 -150 -150 -150 -150

Møder og gen.forsamling -20 -12 -20 -20 -20 -20

Kontorhold -330 -323 -335 -310 -315 -320

Lokaleomkostninger -35 -30 -35 -30 -30 -30

Revisor og advokat -20 -24 -20 -20 -20 -20

Tab på tilgodehavender 0 -2 0 0 0 0

Øvrige adm.omkostninger -5 0 -5 -5 -5 -5

Administration i alt -555 -504 -565 -535 -540 -545

Resultat før afsk og renter 1.160 1.833 1.255 1.285 1.365 1.345

Afskrivninger -1.050 -980 -1.150 -1.115 -1.400 -1.700

Renter, udbytte, kursreg. -25 -29 -25 -25 -25 -25

Nettoresultat 85 824 80 145 -60 -380

Årets investeringer 1.550 1.366 1.500 1.470 3.000 3.000

x) Budgettet er fremlagt på generalforsamlingen 2020

Budgetter 2020-2023
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Antal parter beregnes således:
1. Helårshus, sommerhus/fritidshus og ubebygget grund: 1  part
2. Flerboligejendom eller blandet ejendom, pr. boligenhed (leje-, andels- eller ejerlejligheder): 1  part
3. 

    
(NB periode=16 mdr.)

01.09.2020
31.12.2021 2022

FAST BIDRAG pr. part kr. 1200,00 kr. 900,00
Det faste bidrag forfalder helårligt forud og opkræves i
april måned

VARIABELT BIDRAG: pr. m3 kr. 16,50 kr. 16,50
Statsafgift inkl. drikkevandsbidrag pr. m3 kr. 7,96 kr. 7,96
I alt pr. m3 kr. 24,46 kr. 24,46

ANLÆGSBIDRAG
A: Bidrag til hovedanlæg (Reg. afsnit 4.2) pr. part kr. 7.130,00 kr. 7.130,00
B: Bidrag til forsyningsledningsnet (Reg. afsnit 4.2) pr. part kr. 23.430,00 kr. 23.430,00
C: kr. 24.095,00 kr. 24.095,00

målerinstallation ved skel, ekskl. Reetablering af evt. ved 1 partkr. 54.655,00 kr. 54.655,00
belægning (Reg. afsnit 5.2) * 

* For større stikledninger og/eller målerinstallationer ved skel betales efter nærmere beregning.
    

ØVRIGE TAKSTER
kr. 250,00 kr. 250,00

Gebyr for flytteopgørelse, betales af sælger. Se NB ! nederst kr. 500,00 kr. 500,00
momsfrit kr. 100,00 kr. 100,00
momsfrit kr. 100,00 kr. 100,00

kr. 1.000,00 kr. 1.000,00
Gebyr ved serviceudkald kr. 625,00 kr. 625,00

kr. 375,00 kr. 375,00
momsfrit kr. 300,00 kr. 300,00

NB !

og meddeles vandværket, der udfærdiger opgørelse. Såfremt udligning af mellemværende med sælgers 
samtykke sker ved refusionsopgørelse betales ikke gebyr for flytteopgørelse.

Ved vandspild kan Gribvand Spildevand kontaktes mhp. evt. refusion af vandafledningsafgifter.
Ved vandspild over 300 m3 kan Vandværket kontaktes mhp. evt. refusion af vandafgifter.

DRIFTSBIDRAG

Bidrag til stikledning ø40 el. 50 mm, stophane og 

Ejerskiftegebyr, betales af den nye ejer. Se NB ! nederst.

Gebyr for overskridelse af betalingsfrist                                          
Gebyr ved mere end én rykning betales pr. rykning          

Gebyr for værkaflæsning af vandmåler efter anmodning                                 

Ejerskifte skal altid meddeles Vandværket. Ved ejerskifte aflæses vandmåler af sælger/køber (ikke vandværket)

Gebyr for genåbning af vandstik efter lukning

Gebyr for værkaflæsning af vandmåler til brug for afregning                            

Acontobetaling for 2022 forfalder til betaling i april 2022
Slutopgørelse for vandforbrug pr. 31. december 2021
korrigeres i acontobetalingen.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

TAKSTBLAD 2022

Erhverv og institutioner. For hver ejendom fastsættes et partsantal efter, hvilket det faste 
driftsbidrag betales. Partsantallet fastsættes i forhold til vandforbrug iht. "Bilag til takstblad 
vedr. partsberegning for erhverv og institutioner”  af 1. september 2005.   

Taksten for vand (driftsbidraget) er sammesat af et fast bidrag pr. part samt et variabelt bidrag pr. forbrugt m3 efter 
Taksterne er fastsat som anført nedenfor. I de anførte takster, som ikke er markeret "momsfrit", er indregnet 25% moms.

måleraflæsning. Hertil er lagt pt. gældende statsafgift.

Maj 2021


