
HORNSYLD VANDVÆRK A.m.b.a. 01.01.2017 - 31.12.2017
Hedensted kommune

TAKSTBLAD
(Alle takster er excl. Miljøafgift og incl. moms)

ÅRLIG FASTBIDRAG:

Enfamiliehus ………………………………………………………………..575,00
Lejligheder …………………………………………………………………..575,00
Alle erhverv og institutioner ……………………………………………….575,00
Landbrug ……………………………………………………………………575,00
Målerbidrag - alm. forbruger ………………………………….……….100,00
Målerbidrag - erhvervs forbruger …………………………..…...………..750,00

Vandpris pr. m3 …………………………………………………………….5,38      
Grøn afgift pr. m3 …………………………………………………………..7,81      

SÆRGEBYRER:

Restancegebyr (momsfri) …………………………………………………………….100,00
Flyttegebyr …………………………………………………..…. 220,00
Genåbningsgebyr (+ påløbne omkostninger) ………….…. 1500,00

Skader foranlediget af frost og/eller uagtsom behandling af målerinstallation afholdes 
af andelshaveren.

Fastbidrag og målerbidrag betales for hver installeret måler med aflæsningspligt. 

Hvor der ved lejligheder, andelsboliger, ungdomsboliger, rækkehuse o.lign på samme
matrikelnummer evt. er installeret fællesmåler betales fastbidrag kr. 575,00 kr. for hver 
boligenhed i bebyggelsen.

Ud over de anførte bidrag til Hornsyld Vandværk skal der afregnes miljøafgift i.h.t. 
derom fastsatte takster.

vedr. tilslutningsbidrag skal denne betales inden arbejdet igangsættes.



Tilslutningsbidrag incl. Moms: Udenfor Hornsyld/Bråskov byzone.

Stikledning Indskud Lednings- Stikledning- I alt
størrelse kr. birag kr. bidrag kr. kr. 

32 m/m 8.459 52.672 6.481 67.612
40 m/m 8.459 61.131 7.420 77.011

50  m/m 9.401 68.664 8.381 86.446
63 m/m 11.289 84.650 9.317 105.256
75 m/m 13.149 104.406 10.237 127.792
90 m/m 16.940 131.660 13.063 161.663

110 m/m 22.566 159.909 16.828 199.303

1. Stikledning for erhvervsejendom herunder landbrug og industri er min. 40 m/m.

2. Tilslutningsafgift for lejligheder, andelsboliger, ungdomsboliger, rækkehuse og 
    klyngehuse på samme matrikelnummer efter følgende retningslinier:
    Første selvstændige beboelse 100% - efterfølgende beboelser 75%.

3. Alle nyanlæg udføres af Hornsyld Vandværk.

4. Salg af vand over fælles måler, udenfor forsyningsområdet, kan forhandles med 
    Hornsyld Vandværk.

5. Ved etablering af ny eller større stikledning ved en eksisterende tilslutning, betales 
    udgifterne til ny stikledning, samt forskellen mellem takstbladets takster for den eksi-
    sterende og den nye stikledning. Mindste regningsmæssige eksisterende stikledning
    er 32 m/m.



Tilslutningsbidrag incl. Moms: Indenfor Hornsyld/Bråskov byzone.

Stikledning Indskud Lednings- Stikledning- I alt
størrelse kr. birag kr. bidrag kr. kr. 

32 m/m 8.459 15.051 4.701 28.211
40 m/m 8.459 18.816 5.650 32.925

50  m/m 9.401 23.497 6.583 39.481
63 m/m 11.289 28.223 7.541 47.052
75 m/m 13.149 37.614 8.466 59.229
90 m/m 16.940 47.028 11.289 75.257

110 m/m 22.566 56.431 15.050 94.047

1. Stikledning for erhvervsejendom herunder landbrug og industri er min. 40 m/m.

2. Tilslutningsafgift for lejligheder, andelsboliger, ungdomsboliger, rækkehuse og 
    klyngehuse på samme matrikelnummer efter følgende retningslinier:
    Første selvstændige beboelse 100% - efterfølgende beboelser 75%.

3. Alle nyanlæg udføres af Hornsyld Vandværk.

4. Ved etablering af ny eller større stikledning ved en eksisterende tilslutning, betales 
    udgifterne til ny stikledning, samt forskellen mellem takstbladets takster for den 
    eksisterende og den nye stikledning. 
    Mindste regningsmæssige eksisterende stikledning er 32 m/m.


