
Kr. ekskl. Kr. inkl.

Driftsbidrag: moms moms

Fast bidrag til vandværket pr. ejendom/bolig pr. år.            500,00 625,00

Vandværkets pris pr. kubikmeter.                                        5,00 6,25

Statsafgift på ledningsført vand pr. kubikmeter.                                  5,86 7,33

Statsafgift til grundvandssikring pr. kubikmeter.                                  0,39 0,49

I alt pr. kubikmeter vand. 11,25 14,06

Tilslutningsbidrag:
Bidrag til hovedanlæg 5.200 6.500

Bidrag til forsyningsledninger i zone 1 og i zone 2 6.400 8.000

Bidrag til stikledninger inklusiv målerbrønd og vandmåler 7.800 9.750

Tilslutningsafgift i alt i zone 1 og i zone 2 19.400 24.250

I zone 3 fastsættes bidrag til forsyningsledning efter aftale. Bidraget skal godkendes af kommunen.

Vandværkets forsyningsområde inddeles i zoner således:

Zone 1. Omfatter det område, der er vist på kort for grundvand samt Røndevej 25. Kortet findes på vores 

hjemmeside www.Hlvand.dk  under menuen Forsyningsområde. Zoom ind på Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning.

Zone 2. Omfatter følgende potentielle forbrugere: Tinghøjvej 2, 20 udlagte sommerhusparceller på 

Egsmarksgårdsvej samt Godthåbsvej 8 og 11. Når en af de nævnte parceller tilsluttes overføres 

pågældende parcel til zone 1. Se kort som anført under zone 1.

Zone 3. Omfatter vandværkets øvrige forsyningsområde.

Driftsbidrag, tilslutningsbidrag og zoneinddeling skal godkendes af Syddjurs Kommune

Kr. ekskl. Kr. inkl.

Gebyrer: moms  moms

Gebyr for slutafregning og oprettelse af ny forbruger. Note 1. 200 250

Gebyr for ændring af betalingsadresse. 200 250

Lukkegebyr. Herudover betales de faktiske omkostninger. 500 625

Genåbningsgebyr. Herudover betales de faktiske omkostninger. 500 625

Rykkergebyr ved manglende betaling. Pr. rykker. Note 2. 100 momsfrit

Gebyr for manglende eller for sen meddelelse om måleraflæsning. Note 3. 200 momsfrit

Noter:

Note 1. Gebyret betales af fraflytter. Ved slutafregning opkræves/udbetales beløb under 25. kr. ikke.

Note 2. Hvis betaling ikke sker som anført i 1. rykker udsendes lukkebrev med ny betalingsvarsel. 

Hvis betaling ikke sker som anført i  lukkebrevet, lukkes vandforsyningen, og sagen kan sendes til inkasso. 

Alle omkostninger herved samt gebyrer pålægges forbrugeren. 

Note 3. Hvor der er installeret elektroniske målere udfører vandværket selv årsaflæsningen. 

Kontaktoplysninger:
Henvendelse om afregning og flytning rettes til Regnskabskontoret. Telefon 96399100. Mail erj@rskn.dk

Vandværkets kontaktoplysninger findes på vores hjemmeside: www.HLvand.dk  

Hvis kommunes ikke godkender, fastsætter bestyrelsen bidrag mv. efter drøftelse med kommunen.
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