
Hadsund Syd Vandværk Hadsund Syd, den 01-01-2019

Takstblad for 2019
Anlægsbidrag består af bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledninger og bidrag 
til stikledning inden for værkets naturlige forsyningsområde
(gældende fra 1. januar 2019):

Som én boligenhed forstås i denne sammenhæng enfamiliesbolig, sommerhuse, 
lejligheder, forretninger og småerhverv (håndværkere o.lign.) 1 enhed
Hovedanlægsbidrag pr. enhed kr. 3.915,00
Forsyningsledningsbidrag pr. enhed - 12.291,00
Stikledningsbidrag (32 mm) (max. 50 m) - 7.298,00
Anlægsbidrag pr. boligenhed kr. 23.504,00

Efterfølgende bolig til og med nr. 8 på samme stikledning  (-stikledn.) kr. 16.206,00
Efterfølgende bolig fra nr. 9 på samme stikledning   (-½ forsyn. ledn.) kr. 10.061,00

Enfamiliebolig i det åbne land  ……………………………. = 2 enheder
Hovedanlægsbidrag kr. 7.830,00
Forsyningsledningsbidrag - 24.582,00
Stikledningsbidrag (32 mm) (max. 50 m) - 7.298,00
Anlægsbidrag pr. enfamiliesbolig i det åbne land kr. 39.710,00

Landejendomme (ejendomme med landbrugspligt)  ….…. = 3 enheder
Hovedanlægsbidrag kr. 11.745,00
Forsyningsledningsbidrag - 36.873,00
Stikledningsbidrag (40 mm) (max. 50 m) - 9.124,00
(større stikledninger – priser oplyses af vandværket)
Anlægsbidrag pr. landejendom kr. 57.742,00

Stor-/industriforbrugere: forbrugsenheder
Med årsforbrug 500 - 1.000 m3 2,0

- 3,5
Med årsforbrug 1.001 - 2.500 m3 3,5

- 7,0
Med årsforbrug 2.501 - 5.000 m3 7,0

- 11,5
Med årsforbrug 5.001 - 7.500 m3 11,5

- 15,5
Med årsforbrug 7.501 - 10.000 m3 15,5

- 19,5
Forbrugsenhederne afrundes til nærmeste hele tal. Årsforbrug over 10.000 m3 fastsættes 
anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde af vandværket.
Stor-/industriforbrugere betaler ikke forsyningsledningsbidrag pr. enhed, men betaler 
forsyningsledningsbidrag som landbrugsejendomme (år 2019 = 36.873,00 kr.).
Bidrag til forsynings- og stikledninger reguleres på grundlag af indekstal fra Danmarks Statistik.
Indeks pr. 1/10 2018 var på 101,50 point.

Driftsbidrag (gældende fra 1. oktober 2018):

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 300,00
Målerleje pr. år - 160,00
Vandpris pr. m3 - 3,00
Afgift af ledningsført vand pr. m3 - 6,37
Gebyr for rykkerskrivelse.    (moms frit) - 100,00
Gebyr for udfærdigelse af flytteopgørelse. - 125,00
Lukke- og genåbningsgebyr, jævnfør regulativ. - 1.600,00
Gebyr for aflæsning af målere, ved manglende selvaflæsning. - 200,00
Gebyr for vandforbrugs oplysninger til Advokater, Ejendomsmæglere og lign. - 250,00
Gebyr for plombering af vandur. - 225,00



Alle momspligtige beløb tillægges den til enhver tid gældende moms.
Regulering af vandafgift kan ske hvis afprøvning af ur viser udsving over +/- 10 %.


