
Anlægsbidrag og gebyrer for 2023, Ishøj Vand A/S

prisindeks 1,0642 kr. excl. moms kr. incl. moms

Vandbidrag pr. m3: Vand 11,38                14,22                
Statsafgift, vand 6,37                  7,96                  

Takst vand i alt pr. m3 17,75                22,18                

Målerleje pr. år: Målerstørrelse:
Qn 0 - 4 201                   251                   
Qn 4 - 16 801                   1.001                
Qn 20 gl. 4.779                5.974                
Qn 40 - 60 gl. 9.446                11.807              
Større end Qn 60 gl. Målerstørrelse afhænger af forbruget 18.737              23.421              

Byggevand: 612                   766                   
Timepris 784                   979                   

m3-pris 44                     54,10                

Sprinkler pr. år: Under 100 sprinklere 1.388                1.735                
Fra 100 til 999 sprinklere 5.222                6.528                
1.000 sprinklere og derover 10.455              13.069              

Anlægsbidraget som betales for en ny tilslutning til vandforsyningen består af 3 dele - jf. regulativets § 12:

Anlægs- og ledningsbidrag: 1. Hovedforsyningsanlæg 6.320                7.900                
2. Forsyningsledninger 9.280                11.600              

Fordelingstal:
1,0

1,0

1,0

1,0 pr. 900 m2

Åbent land / landzone:

Hovedforsyningsanlæg 1,0
Forsyningsledninger 2,0

Stikledningsbidrag: 3. Boligenhed (32 mm anboring) 8.164                10.205              
Insitution og erhvervsenhed m.v. (50 mm anboring) 11.158              13.947              
Insitution og erhvervsenhed m.v. (63 mm anboring) 14.046              17.558              
Større stik efter regning

Eksempel på beregning af ny vandtilslutning til en almindelig boligenhed:

1.  Bidrag til hovedforsyningsanlægget: 6.321                7.901                

2.  Bidrg til forsyningsledninger: 9.280                11.600              

3.  Bidrag til stikledning: 8.164                10.205              

Vandtilslutning i alt 23.765 29.706

Andre gebyrer ved restancer, manglende selvaflæsninger m.v..:

100
100

1.500
375
800 1.000                

 - Leje af måler til byggevand pr. måned 600 750                   
330
390
200
200

1.100 1.375                
12.000

 - Gebyr fast retsafgift/incasso 750
100

Alle beløb vises excl. og incl. moms

Godkendt af Bestyrelsen for Ishøj Forsyning den 27. oktober 2022

Godkendt af Ishøj Kommunes Byråd den 6. december 2022

 - Gebyr for manglende tilmelding til PBS

Renten efter fakturaens forfaldsdag fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg 
på 7 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis 
pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.

 - Gebyr for vandforsyningens kontrolaflæsning af vandmåler
 - Gebyr ved forgæves kørsel ved aftalt målerskift
 - Gebyr for manglende årsaflæsning af måler
 - Gebyr ved ændring af faktura
 - Kontrol af målernøjagtighed ved akkrediteret laboratorium
 - Gebyr for aftapning af vand uden om vandmåler

 - Målerskift grundet frostsprængt vandmåler

pr. 300 m2 etageareal
over 300 m2 etageareal forholdsmæssigt beregnet

Erhvervsenheder m.v. betaler dog for min.:

grundareal indtil 900 m2

grundareal over 900 m2

I etageejendomme skal der for hver bolig betales for én enhed af hovedforsynings- og forsyningsledningsbidrag, mens 
stikledningsbidrag betales efter antal stikledninger.

 - Restancegebyr / rykkerskrivelse, pr. gang (Beløbet tillægges regning)
 - Betalingsaftale (momsfrit)
 - Lukkegebyr (momsfrit), hertil evt. påløbne omkostninger
 - Genåbningsgebyr, hertil evt. påløbne omkostninger

Vandforsyninger anvender prisindeks fra DANVA i forbindelse med 
prisloftsregulering.

Administrationsgebyr
Tilslutning til forsyningspunkt. Smed incl. kørsel
Forbrug afregnes efter måler. Vand + spildevand

Boligenhed, alm. bolig

Institution og erhvervsenhed med selvstændig stikledning


