
 

  
v/formand Henrik Bjørn Pedersen, Gadstrupparken 27, 4621 Gadstrup 
 
                                                            Takstblad for 2020 

Driftsbidrag  
 

Kr. excl. moms Kr. incl. moms 

Målerafgift – årlig pr. vandmåler 650,00 812,50 

Vandafgift pr. m3.  7,75 9,69 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)    6,37 7,96 

   

 

 
Anlægsbidrag – inden for eksisterende ledningsnet.     

Stiklednings- 
dimension 

Hovedanlæg Forsynings- 
ledning 

Stikledning 
 

I alt kr. 
Eks. moms 

I alt kr. 
Inkl. moms 

32 mm 11.078 5.500 11.500 28.078 35.097 

40 mm 11.078 5.500 11.800 28.378 35.097 

50 mm 11.078 8.000 26.500 45.578 56.972 

63 mm 11.078 8.500 29.000 48.578 60.722 

 
For enkeltliggende ejendomme uden for eksisterende forsyningsledningsnet, fastsættes en konkret og individuel 
beregning af tilslutningsbidraget. 
 
Der findes i forsyningsområdets landzone ejendomme, som ligger langt fra det naturlige forsyningsområde. For disse 
ejendomme fastsættes en konkret og individuel beregning af tilslutningsbidraget, som godkendes af Roskilde 
Kommune. 
 
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af 
grundejer ved tilslutning. 
 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves yderligere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ 
Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder pr. 1. 
oktober. 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 
 

Gebyrer   

Rykkegebyr 100,00 Moms frit 

For sen indsendelse af selvaflæsningskort 100,00 Moms frit 

Kopi af årsopgørelse rekvireret af forbrugerne eller andre 160,00 200,00 

Gebyr for aflæsning af vandmåler 500,00 Moms frit 

Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler  160,00 200,00 

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning 500,00 Moms frit 

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning 500,00 625,00 

 
Forskudsopkrævning for perioden 1. november 2019 - 31.oktober 2020 og slutafregning for perioden 1. november 2019 
- 31. oktober 2020 udsendes i november 2020 med sidste rettidige indbetalingsdato den1.. december 2020 
Ved overskridelse af betalingsfristen udsendes max. to erindringer, hvor den sidste erindring samtidig er et lukkevarsel. 
Ved fortsat manglende betaling inddrives beløbet for restantens regning. 
 
Ved manglende indsendelse af aflæsningskort for målerstand den 31. oktober 2020 udsendes max. en erindring. 
Ved fortsat manglende aflæsningskort aflæses måleren ved bestyrelsens foranstaltning.  Vandværket er berettiget til at 
anslå et forbrug til 200 m-3 ved manglende aflæsning. 
 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Roskilde Kommune________________________________________ 
 
 


