
  

Skævinge Vandværk 
Andelsselskab med begrænset ansvar 

Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge 
Telefon 2183 9094 

CVR 3356 4147 
     
 

 
                    Kr.    Kr  

Driftsbidrag og statsafgift:                                                      excl. moms      incl. moms 

Fast årligt bidrag pr. boligenheden (en-familie, sommerhus, lejlighed m.v.) 500,00 625,00 
Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle. 

Vandforbrug: betales efter forbrug – pr. kbm      5,00 6,25 

Vandskat til staten – betales efter forbrug – pr. kbm.    6,18    7,73 

VANDFORBRUG I ALT, pr. kbm 11,18 13,98 
 

Diverse gebyrer: 
Rykkergebyr ved manglende betaling, pr. gang (momsfri)   100,00 u/moms 

Lukkegebyr – samt evt. ekstraordinære udgifter   800,00 u/moms 

Genåbningsgebyr – samt evt. ekstraordinære udgifter    800,00 1.000,00 

Vandmålerskift – efter forsætlig skade, f.eks. frostsprængning, incl. udskiftning 1.280,00        1.600,00 

Ekspeditionsgebyr – kopi af årsopgørelse og øvrigt materiale, pr. gang    300,00    375,00 
 

Anlægsbidrag: 
Inden en vandforsyning kan etableres, skal der betales tilslutningsbidrag til vandværket 
pr. boligenhed, bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning.   
Hovedanlægsbidrag (kapitalindskud) ved fordelingstal 1  5.700,00 7.125,00 
    Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.             
Forsyningsledningsbidrag ved fordelingstal 1                          6.600,00  8.250,00 
    Større forbrugere betaler efter nedenstående fordelingsnøgle.   
Stikledningsbidrag (32/40) m.m.  inkl. anboring, stophane og vandmåler)     15.250,00    19.062,50 
    Ved større stikledninger kan bidraget fastsættes efter de faktiske omkostninger. 

TILSLUTNINGSBIDRAG I ALT 27.550,00 34.437,50 

Byggevand opkræves med fast beløb       600,00 750,00 
 

Årsforbrug større end 500 m3: 
Fordelingsnøgle vedr. hovedanlægsbidrag og fast afgift:                     Forbrugsenh.=fordelingstal 
Boligenhed (en-familiebolig, ejerlejlighed, sommerhus, andelsbolig, lejlighed) 
samt forretning og andre småerhverv 1,0 
Ved årsforbrug større end 500 kbm stiger fordelingsnøglen fra 1,0 med 0,5 hver gang forbruget 
overskrider en progressiv skala med 250 kbm. Interval første gang ved 501 kbm. Således: 
Årsforbrug 501  -   750 kbm 1,5 
Årsforbrug   751  - 1000 kbm  2,0 
Årsforbrug 1001  - 1250 kbm  2,5 
Årsforbrug 1251  - 1500 kbm  3,0 
Årsforbrug 1501  - 1750 kbm   3,5 
Årsforbrug 1751  - 2000 kbm  4,0 
Årsforbrug     2001  - 2250 kbm 4,5 
Årsforbrug  2251  - 2500 kbm  5,0
   osv. 
Takstbladet er godkendt af Hillerød Byråd den 10. december 2020  
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