Takstblad for 2019 for Herstedøster Vandværk A.M.B.A.
Driftsbidrag
Fast afgift pr. bolig-/køkken-/erhvervsenhed pr. år
Variabel afgift - forbrug af vand pr. m3
Statsafgift for ledningsført vand og drikkevandsafgift pr. m3

kr.
kr.
kr.

Ekskl. moms
750,00
8,50
6,37

Inkl. moms
937,50
10,63
7,96

De variable forbrugsafgifter ansættes på grundlag af et skønnet a conto forbrug, idet de endelige bidrag opgøres
på grundlag af måleraflæsning pr. 31. december.
Målerleje opkræves særskilt af Albertslund Vand A/S.
Vandafledning og spildevandsafgift opkræves særskilt af Albertlund Spildevand A/S.
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger pr. ejendom
Stikledningbidrag pr. stikledning

kr.
kr.

Ekskl. moms
10.000,00
5.000,00

Inkl. moms
12.500,00
6.250,00

Såfremt ejendomme ønsker kapacitetudvidelse af eksisterende hovedanlæg og forsyningsledninger til
ejendommen afholder disse ejendommen selv udgifter til kapacitetsudvidelsen.
Såfremt ejendomme, for hvilke vandværket har forsyningspligt, men som ligger udenfor vandværkets primære
forsyningsområde, ønsker at tilslutte sig vandværket, betales sædvanligt anlægsbidrag. Herudover afholder disse
ejendomme selv udgifterne til etablering af de nødvendige forsynings- og stikledninger.
Vandværkets primære forsyningsområde regnes som det område, der er omfattet af lokalplan nr. 8.0 af
09.04.1996 for Herstedøster Landsby, og som er defineret i paragraf 2.1 og kortbilag 1 i lokalplanen samt
matriklerne 14n-r.
Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune den xx. december 2018
Gebyrer mv.
Rykkergebyr pr. 1. og 2. rykker
Lukkevarsel
Lukkegebyr ekskl. omkostninger ved lukning dog minimum
Genåbningsgebyr ekskl. omkostninger ved genåbning dog minimum
Påvisning af stophane/målerbrønd
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved hushandel

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ekskl. moms
100,00
800,00
800,00
800,00
800,00
400,00

Inkl. moms
momsfrit
momsfrit
momsfrit
1.000,00
1.000,00
500,00

Renter
Renten efter forfaldsdatoen fastsættes til en årlig rente, svarende til den til enhver tid fastsatte officielle
udlånsrente fastsat af nationalbanken med et tillæg på 8 % i henhold til renteloven.
Vandkvalitet
Forbrugeren skal selv betale for de vandanalyser, de ønsker vandværket udtager, for at undersøge vandkvaliteten
i egne vandinstallationer ved mistanke om dårlig vandkvalitet. Hvis det efterfølgende viser sig, at dårlig
vandkvalitet stammer fra forsyningsledningerne skal vandværket betale udgiften hertil.
Betalingsansvar
Den til enhver tid værende ejer har ansvaret for betaling for målt forbrug siden foregående ordinære
måleraflæsning. Ved ejerskifte foretager vandværket ikke måleraflæsning og fordeling af betalingen. Det er
ejernes ansvar selv at foretage den indbyrdes fordeling af betalingen. Vandværket holder sig til den, der er
ejer/skødehaver på betalingstidspunktet.
Indbetalinger til vandværket skal ske til den af vandværket oplyste bankkonto eller pengeinstitutternes
betalingsservice. Manglende betaling kan medføre afbrydelse af forsyningen. Udgifter til afbrydelse og
genopretning betales af ejeren eller erhververen af ejendommen.
Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand og, at
der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens
personale, mod forevisning af legitimation, have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes
vandinstallationer. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang. Enhver ejer eller bruger af ejendommen, hvori
vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om
forbrugets størrelse.

