TAKSTBLAD
2021
Hinnerup Vandværk a.m.b.a.
Samsøvej 30
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 53 00

Takstblad 2021
Driftsbidrag pr. m3

Excl. moms

Incl. moms

Vandafgift

kr. 8,50

kr. 10,63

Bidrag til kommunal grundvandsbeskyttelse

kr. 1,60

kr. 2,00

Afgift af ledningsført vand

kr. 6,35

kr. 7,94

Drikkevandsbidrag

kr. 0,00

kr. 0,00

kr. 16,45

kr. 20,56

I alt
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) - udgøres af hovedanlægsbidrag, forsynings-

Excl. moms

Incl. moms

ledningsbidrag samt stikledningsbidrag.
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig,
erhvervsenheder
Øvrige forbrugere:

kr. 6.281,00

kr. 7.851,25

0 - 500 m3/år

kr. 6.281,00

kr. 7.851,25

501 - 2.000 m3/år

kr. 12.562,00

kr. 15.702,50

2.001 - 5.000 m3/år

kr. 18.843,00

kr. 23.553,75

5.001 - 10.000 m3/år
Forsyningsledningsbidrag i tættere bebygget område : pr. parcelhus,
sommerhus, lejlighed, andelsbolig, erhvervsenheder

kr. 25.124,00

kr. 31.405,00

kr. 11.643,37

kr. 14.554,21

Forsyningsledningsbidrag udenfor tættere bebygget område pr. ejendom
Stikledningsbidrag pr. stk. pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig,
erhvervsenheder
Se note 3.
Normal parcelhustilslutning vil således udgøre
Forsyningsledningsbidrag institutioner og erhvervsejendomme

Note 1
kr. 8.899,46

kr. 11.124,32

kr. 26.823,83

kr. 33.529,79

Note 2

Note 1.: Vandværkets forsyningsområde omfatter tillige ejendomme udenfor tættere bebygget område.
Prisen for forsyningsledningsbidrag beregnes individuelt for hver eksisterende ejendom og fremgår af Bilag 1.
Står Jeres ejendom ikke på listen bedes I henvende Jer til Vandværket som derefter vil beregne prisen for
forsyningsledningsbidrag på Jeres ejendom.
Note 2.: Tilslutningsafgiften andrager 19,00 kr. pr. m2 grund , min. 1500 m2.
Institutioner, specielle erhvervsejendomme og andre efter tilbud.
Note 3.: Stikledningen er ledningen fra hovedledningen frem til stophanen.
Ledningen fra stophanen ind til ejendom kaldes jordledningen, og er forbrugerens ansvar og ejendom.
Se eventuelt Fællesregulativet for Vandværker i Favrskov Kommune på vores hjemmeside.

For lejligheder, andelsboliger, erhvervsenheder med fælles stophane afregnes anlægsbidrag med
hovedanlægsbidrag samt forsyningsledningsbidrag pr. enhed.
Stikledningsbidrag afregnes efter antal stophaner.
Ønskes større rørdimension end 40 mm på stikledning indhentes tilbud.
Ønskes der stophane til hver lejlighed/andelsbolig/erhvervsenhed afregnes fuld anlægsbidrag.
Hovedanlægsbidrag genberegnes hvert 5. år. Næste regulering sker i 2022 på basis af årsregnskabet for
2021.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag samt forsyningsledningsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år efter "Indeks for vandledningsarbejder" og udgør i
2021 : 2020 priser * 0,9989.
Excl. moms

Incl. moms

kr. 100,00
Rykkergebyr
kr. 250,00
Inkassogebyr
kr. 200,00
Manglende flytteoplysninger samt forbrug ved flytning.
kr. 700,00
Gebyr for aflæsning af vandmåler
kr. 200,00
Flyttegebyr - udarbejdelse af refusionsopgørelser
Gebyr for byggevand ( opkræves pr. tilsluttet stophane ) Note 4
kr. 600,00
Gebyr for måleroplysninger ved hushandel o. lign.
kr. 250,00
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning
kr. 700,00
Gebyr ved overtrædelse af vandingsforbud
kr. 500,00
Gebyr ved forgæves kørsel efter advis eller indgået aftale.
kr. 275,00
Note 4: Byggevand for enheder med fælles stophane afregnes efter byggemåler.

Momsfrit
Momsfrit
Momsfrit
Momsfrit
kr. 250,00
kr. 750,00
kr. 312,50
kr. 875,00
kr. 625,00
kr. 343,75

Gebyrer

Opgørelse over tilslutning for eksisterende ejendomme i landzone.
Tilslutning total
Tilslutning total
Bilag 1
excl. moms
incl. moms
Elbækvej 3
kr. 279.884,46
kr. 349.855,58
Århusvej 10
kr. 57.420,46
kr. 71.775,58
Haarvej 15
kr. 30.965,46
kr. 38.706,83
Sahara 5
kr. 47.564,46
kr. 59.455,58
Møllevej 4
kr. 117.964,46
kr. 147.455,58
Haraldslundvej 2
kr. 53.196,46
kr. 66.495,58
Haraldslundvej 3
kr. 26.374,46
kr. 32.968,08
Haraldslundvej 4
kr. 78.540,46
kr. 98.175,58
Haraldslundvej 6 og 8
kr. 126.412,46
kr. 158.015,58
Hårvad 4
kr. 378.910,86
kr. 473.638,58
Tilslutningen inkluderer en normal parcelhus tilslutning.
Ved større forbrug betales tillæg efter takstbladet.
Priserne pristalsreguleres.

13a
5i
12g
3f
21g
4e
4g
1k
1c
14b

Norring by, Folby
Haldum by, Haldum
Haar by, Haldum
Haar by, Haldum
Grundfør by, Grundfør
Grundfør by, Grundfør
Grundfør by, Grundfør
Haraldslund Hgd., Grundfør
Haraldslund Hgd., Grundfør
Selling by, Ødum

Hinnerup Vandværk a.m.b.a.
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