
Takstblad for Holtet Vandværk a.m.b.a
gældende fra 1. januar 2017

Anlægsbidrag:

Hoved-
anlæg

Lednings-
anlæg

Pris
excl. moms

Pris
incl. moms

Enfamiliehuse og landbrug
i byzone1 10.000,00 kr. 20.000,00 kr. 30.000,00 kr. 37.500,00 kr.

Enfamiliehuse og landbrug
i landzone2 10.000,00 kr. 30.000,00 kr. 40.000,00 kr. 50.000,00 kr.

Driftsbidrag:

Fast årlig pris pr. ejendom/bolig 1.250,00 kr. 1.562,50 kr.

Kubikmeterpris, pr. m3.3 3,50 kr. 4,38 kr.

Afgift af ledningsført vand til staten. (Miljøafgift, grøn afgift), pr. 
m3. (Den til enhver tid gældende takst).4 5,86 kr. 7,33 kr.

Drikkevandsbidrag til staten. pr. m3.5 0,39 kr. 0,49 kr.

Bidrag til grundvandsbeskyttelse og vandsamarbejde mellem 
vandværker i den gamle Hals kommune, pr. m3.6 1,60 kr. 2,00 kr.

Indvindingsgebyr er inkluderet i den faste pris

Årlig målerleje 50,00 kr. 62,50 kr.

Gebyrer:

Rykkergebyr, pr. rykker 80,00 kr. 100,00 kr.

Aflæsningsgebyr, når vandværket aflæser vandmåler 80,00 kr. 100,00 kr.

Lukningsgebyr, grundtakst der tillægges alle påløbne omkostninger 200,00 kr. 250,00 kr.

Åbningsgebyr, grundtakst der tillægges alle påløbne omkostninger 200,00 kr. 250,00 kr.

Flyttegebyr. 80,00 kr. 100,00 kr.

En lukket vandforsyning genåbnes ikke før alle omkostninger er betalt. Med omkostninger menes her alle 
skyldige beløb, gebyrer og øvrige omkostninger i forbindelse med lukning og genåbning.

Ikrafttrædelse:

Nærværende takster træder i kraft den 1. januar 2017.

Således vedtaget af bestyrelsen den 1. december 2016.

1 Grænse mellem byzone og landzone trækkes ved byskilt. Beløb er eksklusiv målerbrønd.
2 Grænse mellem byzone og landzone trækkes ved byskilt. Beløb er eksklusiv målerbrønd.
3 Kubikmeterpris. Hævet fra 3,30 kr. til 3,50 kr. fra 1/1-2016.
4 Kubikmeterafgift. For 2012: 5,23 kr. For 2013-2014: 5,46 kr. For 2015-2017: 5,86 kr. For 2018-2019: 6,18 kr.
5 Kubikmeterafgift. For 2012-2015: 0,67 kr. For 2016-2017: 0,39 kr. For 2018-2020: 0,19 kr.
6 Kubikmeterpris. For 2015: 1,40 kr. For 2016: 1,50 kr. For 2017: 1,60 kr.
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