
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.)

01.09.2019 01.09.2020

31.08.2020 31.12.2021

FAST BIDRAG pr. part kr. 900,00 kr. 1200,00

Det faste bidrag forfalder helårligt forud. I november 2020 opkræves

dog kun for perioden 01.09.20-31.12.20. Bidraget for 2021 forfalder i april 2021.

VARIABELT BIDRAG: pr. m
3

kr. 16,50 kr. 16,50

Statsafgift inkl. drikkevandsbidrag (takstændring pr. 1.januar 2021)pr. m
3

kr. 7,96 kr. 7,96

I alt pr. m
3

kr. 24,46 kr. 24,46

Acontobetaling for perioden 01.09.20 til 31.12.20 forfalder i en rate til betaling i november 2020.

Slutopgørelse for vandforbrug for perioden 01.09.19-31.08.20 korrigeres i acontobetalingen.

Acontobetaling for perioden 01.01.21 til 31.12.21 forfalder i en rate til betaling i april 2021.

Slutopgørelse for vandforbrug for perioden 01.09.20-31.12.20 korrigeres i acontobetalingen.

2020 2021

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.

Tisvilde Vandværk A.m.b.a.

TAKSTBLAD 2020/2021

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.

Taksten for statsafgift er kr. 7,73 inkl. moms i januar 2021. Værdien vægtes derfor i årsopgørelsen 2021.

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                            

December 2020 rev. 01-02-2021


