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Helsinge Vandværk 
   

Takstblad 2019 
 
 
 

Pris: Moms: I alt:
Bidrag / m3 11,00 2,75 13,75

Afgift til staten / m3 6,18 1,55 7,73
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse / m3 0,19 0,05 0,24

Fast bidrag pr. år:
Pris: Moms: I alt:

Målerleje 120,00 30,00 150,00
Fast bidrag pr. enhed * 530,00 132,50 662,50

Ubebygget grund 530,00 132,50 662,50

Gebyrer:
Pris: Moms: I alt:

Rykkerskrivelse 100,00 u/moms 100,00
Inkassomeddelelse 100,00 u/moms 100,00

Lukkebesøg ** 525,00 u/moms 525,00
Genåbning i normal åbningstid ** 525,00 131,25 656,25
Fogedforretning, udkørende 400,00 u/moms 400,00

Selvaflæsningskort, rykker 65,00 u/moms 65,00
Aflæsningsbesøg 525,00 u/moms 525,00

Flytteopgørelse, selvaflæsning 65,00 16,25 81,25
Flytteopgørelse, aflæsningsbesøg 525,00 131,25 656,25
Udeblivelse ved målerskift 525,00 131,25 656,25

Nedtagning af måler 600,00 150,00 750,00
Genetablering af måler 600,00 150,00 750,00
Afprøvning måler (3 timer + test) 1.440,00 360,00 1.800,00

Vandmåler (frostsprængt, hærværk eller lign.) 900,00 225,00 1.125,00
Byggevandssikring pr enhed *** 80,00 20,00 100,00

* En enhed er en erhvervsejendom, et parcelhus, et sommerhus, en andelsbolig, en lejlighed eller
   et værelse/lokale med separat vandinstallation, når denne udgør en selvstændig bolig/enhed.
** plus dækning af udgifter til opgravning ved afbrydelse/genåbning af stikledning.
*** Sikring mod tilbagestrømning, betales pr. enhed (bolig, erhverv eller lignende)

Morarente:

Ved for sen betaling beregnes rente fra forfaldsdag og til betaling har fundet sted - i.h.t. renteloven.  
 
Årsafregning 2019 og acontorate 2020 udsendes januar 2020. 
Skyldig/overskydende beløb fra årsafregningen reguleres over aconto opkrævningen for 2020 med forfald 
den 10. februar 2020. 
Beløbet opkræves via NETS. Såfremt forbrugeren ikke er tilmeldt NETS udsendes indbetalingskort separat. 
 
Ved overskridelse af betalingsfrister udsendes maksimalt 2 rykkere. Ved fortsat manglende betaling afbrydes 
vandforsyningen og genåbning sker først når restancen + lukke-/genåbningsgebyr er betalt. 
 
 
Vandspild: 
 

I forbindelse med vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i private ejendomme til 
boligformål, er det muligt at ansøge Skat om eftergivelse for den del af kravet som overstiger 300 m3 pr. 
boligenhed + det gennemsnitlige årsforbrug. 
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Ansøgningsskema rekvireres på vandværket ligesom ansøgningen til Skat skal ske via vandværket. 
 
 
Anlægsbidrag: 

Pris: Moms: I alt:
Hovedanlægsbidrag 2.963,00 740,75 3.703,75
Forsyningsledningsbidrag 10.106,00 2.526,50 12.632,50
Stikledningsbidrag 13.473,00 3.368,25 16.841,25

 

Forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag indeksreguleres pr. 1. januar efter ”indeks for 
ledningsarbejder pr. 1. oktober”. 
 

Stikledning ført 1 meter ind på ejendommen. Eventuel målerbrønd betales af ejer efter regning. 
 

Betaling af bidrag skal ske inden arbejdet udføres. 
 

Hovedanlægsbidrag opkræves ifølge nedenstående skema: 
 

 
 
Institutioner og erhvervsejendomme: 

 

 

 
 
For en ny institution eller erhvervsejendom kan der i første omgang opkræves tilslutningsbidrag på grundlag 
af et anslået årsforbrug. 
 
Efter 2-5 års forløb fastsættes tilslutningsbidraget endeligt på grundlag af det konstaterede forbrug. 
 
 
Betingelser for etablering af vandledninger: 
 

Følgende betingelser skal være opfyldt, før vandledninger kan etableres i udstykningsområder, bebyggelser, 
veje og lignende: 
 
Terræn skal grovreguleres til færdig kote +/- 10-20 cm. 
 
Kloakledninger, der ligger lavere end vandledningen, skal være nedlagt og render skal være fyldt op. 
 
Alle nødvendige skel skal være afsat. 
 
Skure, jorddepoter, materialelagre og lignende skal være fjernet fra de arealer, hvor vandledningen skal 
nedgraves. 
 
Nødvendige vinterforanstaltninger betales af rekvirenten. 
 
 
Bygningsændringer: 
 

Parter:
Byggeri hvor flere boligenheder har fælles stikledning, f.eks.
lejligheder i blokbebyggelse, fordelingstal pr. boligenhed 0,9
Forretning 1,0
Sommerhus 1,0
Enfamiliehus 1,0
Landbrugsejendom 1,0

Fra: Til:
Forbrug 500 til 1.000 m3 2,0 til 3,5
Forbrug 1.001 til 2.500 m3 3,5 til 7,0
Forbrug 2.501 til 5.000 m3 7,0 til 11,5

Forbrug 5.001 til 7.500 m3 11,5 til 15,5
Forbrug 7.501 til 10.000 m3 15,5 til 19,5
Forbrug 10.001 til m3

Parter:

efter forhandling
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Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte tilslutningsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning 
eller ændret anvendelse af ejendommen, skal der betales yderligere bidrag, inden arbejdet sættes i gang. 
 
 
 
 
Leveringsansvar: 
 
Helsinge Vandværk har ingen erstatningspligt overfor forbrugere ved svigt af leveringen, såfremt ændringer 
i vandtryk eller anden driftsforstyrrelse medfører drifts-, avance- eller anden indirekte tab for forbrugere. 
Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring. Der henvises i øvrigt til Helsinge Vandværks 
regulativ afsnit 6.3. 
 
Vandafledningsbidrag, kloakbidrag samt spildevandsafgift: 
Udover betalingen til vandværket (inkl. afgift til staten), betaler forbrugere også til Gribvand Spildevand A/S 
for afledning af spildevand. 
 
 
Vandværk:
Helsinge Vandværk Tlf.      48 79 72 01

Ridebanevej 10, 3200  Helsinge
www.helsingevand.dk

Mail: drift@helsingevand.dk
Bestyrelsen:
Formand Thomas Reuter Johannsen
Næstformand: Jette Schjønnemann
Kasserer: Jørgen Skovsende
Sekretær: Henrik Pihl
Medlem: Jarl Baadsmand

Driftspersonale:
Driftsleder: Lars Thomsen
Driftsassistent: Stig Rasmussen
Driftsassistent: Claus Thomsen

Administration:
Helsinge Fjernvarme Tlf.      48 79 72 01
Skovgårdsvej 4 A, 3200  Helsinge Mail: kontor@helsingevand.dk

Kontor: Lotte Sørensen
Kontor: Annie Forsberg
Kontor: Jens Larsen

Åbningstid: mandag - torsdag 9.00 - 13.00
fredag 9.00 - 12.00

Bank: Arbejdernes Landsbank 5301   0000260901
CVR-nr.: 20 93 24 14

Priserne er gældende fra 1. januar 2019
Godkendt af bestyrelsen den 6. november 2018
Variable bidrag, faste bidrag samt investeringsbidrag godkendt
af Gribskov Kommune den 23. november 2018.

 
 
 
 
 
 
  


