
Andelsselsskabet Stenløse Vandværk
Frederikssundsvej 137
3660 Stenløse

Driftsbidrag (4)  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Pris pr. m3 kr.                    10,11                    12,64 

Statsafgift af ledningsført vand/m3 inkl. bidrag til grundvandskortlægning kr.                      6,37                      7,96 

I alt pr. m3 kr.                    16,48                    20,60 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag (beregnet ud fra anlægskartotek):

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år (1) kr.               2.474,19               3.092,74 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 –   2.000 m3/år x 2 kr.               4.948,38               6.185,47 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 –   5.000 m3/år x 3 kr.               7.422,57               9.278,21 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m3/år x 4 kr.               9.896,75             12.370,94 

Forsyningsledningsbidrag: (2)

Pr. bolig-/erhvervsenhed kr.             14.553,57             18.191,96 

Stenlilleprojektet (5) kr.             73.688,80             92.111,00 

Nørrekærvejsprojektet (6) kr.           160.716,95           200.896,19 

Tilslutning uden for vandværkets naturlige forsyningsområde

Stikledningsbidrag pr. stk (2)

Stikledning Ø max. 40 mm (3) Kr.               6.725,00               8.406,25 

Stikledning Ø max. 63 mm (3) (tillæg 25% ift Ø max 40 mm) kr.               8.406,25             10.507,81 

Øvrige stik kr.

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 
Restancer (*) kr.                  100,00  Momsfrit  
Lukkevarsel ved restancer (*) kr.                  100,00  Momsfrit  
Lukkebesøg (*) kr.                  200,00  Momsfrit  
Genåbning kr.                  200,00                  250,00 
Genåbning udenfor normal arbejdstid kr.               1.000,00               1.250,00 
Rykker vedr. manglende måleraflæsning (*) kr.                    50,00  Momsfrit 
Beskadiget/bortkommet vandmåler kr.                  600,00                  750,00 
Aflæsning af vandmåler eller skønsmæssig ansættelse kr.                  250,00                  312,50 
Forgæves kørsel ved aftale kr.                  250,00                  312,50 
Indgåelse af betalingsaftale kr.                  100,00                  125,00 

Flyttegebyr/ejerskifte pålægges sælger (Ved flytteafregning opkræves og 
udbetales der ikke beløb under 50 kr.)

kr.                  250,00                  312,50 

Oplysning til advokat/ejendomsmægler v/ hushandel kr.                    50,00                    62,50 

Forbrugers bestilling af kontrol af måler efter regning kr.

Ikke tilmeldt BS og anden fremsendelse via post kr.                    39,00                    48,75 
Ekspeditionsgebyr ved tilslutning af nye forbrugssteder pr. enhed kr.                  500,00                  625,00 

Ekspeditionsgebyr ved om- og tilbygning af eks. forbrugssteder pr. enhed kr.                  250,00                  312,50 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Egedal Kommunes kommunalbestyrelse, den 18/12-2019

(1) Værdi af hovedanlægget delt med antal bolig-/erhvervsenheder.
(2) Indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober".
(3) Stikledning indtil 12 meter fra forsyningsledning sluttende med stophane ved skel.
(4) Der forbeholdes ret til ændring af m3-prisen ved evt. nye afgifter til det offentlige, nyt prisloft eller ligende. 
(5) Kildeholmvej 1, Stenlillevej 77, 88, 100, 104, 111, 115, 119 og 125, samt Svanekærvej 11 og 20. 
(6) Nørrekærvej 4
(*) Momsfrit gebyr
Der tages forbehold for trykfejl og manglende adresser i Stenlille- og Nørrekærprojekteterne.

 i regning 

Takstblad for 2020

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder. Alle andre forbrugstyper 
betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Andelsselsskabet Stenløse Vandværk

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til 
etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

47 17 24 51
bogholderi@stenlose-vand.dk

www.stenlose-vand.dk

De faktiske omkostninger

Udføres efter regning


