Takstblad for Hals Vandværk AmbA
gældende fra 1. januar 2015
I henhold til gældende regulativ fastsættes følgende takster for tilslutning til og levering af vand fra Hals Vandværk AmbA.

Tilslutningsafgift

Vandpriser

Bidrag til
hovedanlæg

Bidrag til
ledningsanlæg

I alt

Fast afgift - pr.
enhed

M3 afgift

A Enfamilie-huse

5.500,00

7.000,00

12.500,00

500,00

2,00

B Etageboliger

5.500,00

7.000,00

12.500,00

500,00

2,00

C Landbrug

11.000,00

14.000,00

25.000,00

1.000,00

2,00

D Sommerhuse

5.500,00

7.000,00

12.500,00

500,00

2,00

Efter maksimalt døgnforbrug

500,00/150 m3

2,00

Kategori

E Andet

Gebyr
For genåbning af vandtilførslen til en ejendom, efter lukning jvf. regulativets afsnit
15.2, betales kr. 500,00 For manglende aflæsning af eller utilgængelig vandmåler:
kr. 250,00 Alle beløb er excl. moms og afgifter.

Supplerende bemærkninger til takstbladet
1. Takstbladet er gældende indenfor det område, der i vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune, er
fastlagt som Hals Vandværks forsyningsområde.
a. Eventuelle forbrugere udenfor forsyningsområdet kan tilsluttes for samme takster plus
udgifterne til ledningsfremføring udenfor forsyningsområdet (mere end 300 m fra
forsyningsledning).
b. Tilslutningsafgiften omfatter et hovedanlægsbidrag og et ledningsbidrag. Hovedanlægsbidraget
dækker udgifter til boringer, råvandsledninger, behandlings- og beholderanlæg, overordnede
fælles hovedledninger o.l. Ledningsbidraget omfatter udgifter til forsynings- og stikledninger.
Beløbet forfalder til betaling ved byggemodning.
2. Den årlige afgift (fast eller m3) omfatter primært driftsbidraget, der dækker el, pasning, reparation
og vedligehold, administration, analyser o.l. Desuden kan det omfatte et beløb til dækning af
eventuelle renter og afdrag på lån til anlægsarbejder, der ikke har kunnet dækkes af
tilslutningsafgifterne.
3. Taksterne reguleres løbende, normalt én gang om året. Anlægsbidraget reguleres i forhold til indeks
for montagebyggeri. Ledningsbidraget reguleres i henhold til Dansk Vandteknisk Forenings indeks
for ledningsarbejder. Driftsbidraget fastsættes på grundlag af de af bestyrelsen budgetterede
driftsudgifter for perioden.
4. De tilsluttede forbrugere opdeles i kategorier, som følger:
a. Enfamiliehuse: Parcel-, række-, klyngehuse o.l.
b. Etageboliger: Lejlighedskomplekser o.l. Første lejlighed betales som enfamiliehuse, de øvrige
som etageboliger. Når eksisterende enfamiliehuse/etageboliger øger antallet af
lejligheder/boenheder i ejendommen, forfalder ekstra tilslutningsafgifter og andre indskud. Den
årlige vandafgift forhøjes tilsvarende.

c. Landbrug: Ejendomme med landbrugspligt. Tilslutningsbidraget til et landbrug kan ikke
reduceres med begrundelse i, at vandet kun anvendes til husholdnings formål. Overstiger det
årlige forbrug 1.500 m3 henregnes landbruget til erhverv, kategori e.
d. Sommerhuse: Beboelser, der kun anvendes i ferier og week-ends. Sommerhuse, der benyttes
som helårshuse, henføres under kategori a.
e. Andet: Erhverv, grundejerforeninger, institutioner o.l. Tilslutningsbidraget fastsættes på
grundlag af det forventede maksimale døgnforbrug set i forhold til en normal husstand
(kategori a), efter følgende regler:
• anlægsbidrag: ½ * Q * a
• ledningsbidrag – afhængig af leveringsform
• direkte: 5 * q * a
• til reservoir: 2½ * q * a
• Q er det maksimale døgnforbrug i m3
• q er det maksimale timeforbrug i m3

