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Takstblad 2018
Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)
Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:
1. Hovedanlægsbidrag
2. Forsyningsledningsbidrag
3. Stikledningsbidrag.
For nye andelshavere er anlægsbidraget for ejendomme inden for bymæssig bebyggelse fastsat til kr. 36.650,00
(kr. 44.562,50 incl. moms) efter følgende fordeling:
1. Hovedanlægsbidrag
2. Forsyningsledningsbidrag
3. Stikledningsbidrag

kr. 7.250,00 + moms, i alt kr.
kr. 17.000,00 + moms, i alt kr.
kr. 11.400,00 + moms, i alt kr.

9.062,50
21.250,00
14.250,00

I stikledningsbidraget indgår udgiften til etablering/anboring for stikledning, der afsluttes med en målerbrønd ca. 1 meter
inde på grunden.
Anlægsbidrag for øvrige ejendomme og installationer til særlige formål fastsættes efter individuel beregning.
For ejendomme med mere end én lejlighed/boligenhed betales lige så mange bidrag, som der indrettes selvstændige
lejligheder.

Driftsbidrag (vandafgift)
Fast årsbidrag
Forbrugsbidrag pr. målt m³

kr. 750,00 + moms, i alt kr. 937,50
kr. 10,00 + moms, i alt kr. 12,50

For ejendomme der beboes af mere end én husstand opkræves der fast årsbidrag for hver enkelt husstand. For vand til
særlige formål, fx erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner fastsættes driftsbidraget af bestyrelsen.

Miljøafgift (statsafgift)
Stats- og miljøafgift udgør i 2018 kr. 6,37 + moms, i alt kr. 7,96 pr. m3 og opkræves samtidig med årsopgørelse og
aconto.
Forbrugsbidrag pr. m³ incl. moms, stats- og miljøafgift udgør i alt kr. 20,46

Målerleje
Årlig målerleje pr. måler

kr.

200,00 + moms i alt kr. 250,00

Gebyrer
Rykkergebyr ved for sen betaling
Udskiftning af frostsprængt måler

kr. 100,00 (momsfrit)
kr. 1.200,00 + moms, i alt kr. 1.500,00

Omkostningerne ved afbrydelse og senere reetablering af vandforsyningen på grund af manglende rettidig indbetaling af
driftsbidraget betales efter regning efter medgået arbejde i regning samt kr. 1.000,00 + moms i administrationsgebyr.

Bod
Bod idømt i henhold til vedtægternes § 5 er fastsat til kr. 500,00

Ejerskifte – etablering af målerbrønd
For ejendomme der ikke har målerbrønd ved skel (ca. 1 m inde på grunden), skal der ved alle typer ejerskifte, for ejers
regning etableres en målerbrønd for at forebygge frostsprængning af måler, samt for at kunne detektere evt. utætheder i
ejers egne installationer, jr. regulativets § 10.12.
Prisen for etablering af målerbrønd er kr. 9.400,00 + moms, i alt kr. 11.750,00

Tidsfrister aflæsning og betaling af afgifter:
Senest 1.februar:

Vandværket aflæser vandmåleren pr. 31.12.2017

Februar - Marts:

Administrationen udsender årsopgørelse for 2017 samt aconto for 2018 til andelshaverne
med betalingsfrist for rettidig indbetaling 4. april 2018

Mellem 15. april og 1. maj:

Udsendes 1. rykker (+gebyr)

Efter 15. maj:

Udsendes 2. rykker med lukkevarsel (+gebyr)

.
Bestyrelsen
Dette takstblad er godkendt af Gribskov Kommune

Administration og regnskab mv.:
Administrationen for Smidstrup Vandværk sker på Baunehøj Vandværk
Telefontid mandag til fredag kl. 8.30 til 13.00, personlig henvendelse på adressen
Frederiksværkvej 59, Skærød 3200 Helsinge
Telefon 48 31 88 32
E-mail: adm@smidstrupvand.dk
Driftskontor:
Smidstrup Vandværk a.m.b.a., Hågendrupvej 2B, Smidstrup 3250 Gilleleje.
Telefon 48 31 88 32 hvor nummer til vagttelefon fås.
Via e-mail: adm@smidstrupvand.dk
Ved ledningsbrud:
Ring til 48 31 88 32 hvor nummer til vagttelefon fås.
Hvis den ikke svarer, ring da til VVS entreprenør Hansens VVS ApS,
Svendebrevet 6, 3260 Græsted. Telefon 22 48 79 45, Palle Hansen.
Vandværksbestyrer:
Leo Staun Christensson
Telefon 20 47 66 72
Formand for vandværket:
Bernt Frydenberg
Telefon 45 86 78 82
Vandanalyser:
Findes på vandværkets hjemmeside www.smidstrupvand.dk

