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TAKSTBLAD. Gældende fra 1. januar 2019. 

HOVEDANLÆGSBIDRAG Tilslutningspriser pr. enhed 

Kategori (hvor intet særligt område er anført, gælder det 

ejendomme i vandværkets gamle forsyningsområde) 

Faktor Hoved-

anlæg 

Ledn.-anlæg I alt kr. 

1. Enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, dobbelthus med 

fælles stikledning. Pr. boligenhed 
1,0 18.349,03 0,00 18.349,03 

2. Mindre erhverv (Max. 170 m
3
 pr. år) 1,0 18.349,03 0,00    18.349,03 

3. Beboelser og mindre erhverv (max 170 m
3
 pr. år) på 

Kratvej, Gilbjergvej og Ellekærvej. Pr. boligenhed:  
1,0    18.349,03 60.378,96 78.727,99 

4. Institutioner samt meget vandforbrugende erhverv ansættes ud fra beregnet forbrug på basis af husstandsækvivalenter og 

kategoriseres med en faktor, der fastsættes af vandværket. 

Der betales ikke separat bidrag til ledningsanlæg inden for Slagslunde bys bygrænse, eller i det gamle forsynings-

område i Buresø. Øvrige bidrag til ledningsanlæg uden for de nævnte områder oplyses af vandværket efter anmodning. 

STIKLEDNINGSBIDRAG:  kr. 

Alle kategorier: Stikledning max. Ø 50 mm fremføres indtil 12 m fra forsyningsledningen og afsluttes på parcellen med en 

stikledningsventil ca. 1 m fra skel. Øvrige stik udføres efter regning. 
20.234,56 

Tillæg kategori 3 og 4: Afsluttes med målerbrønd med følgende tillæg . Øvrige stik udføres efter regning 8.814,37 

Note: Tilslutning pr. boligenhed i kategori 3 består af ”I alt kr.” + Stikledningsbidrag + Tillæg kategori 3 og 4 107.776,92 

Anlægsbidragene indeksreguleres hvert år efter Danske Vandværkers indekstal for Vandforsyningsarbejde.  

Indekstal pr. 1. oktober 2018  101,50 Priser er indeksreguleret med 1,50 % fra 2018 til 2019. 

Bidragene skal indbetales inden tilslutningen påbegyndes.  

 

DRIFTSBIDRAG: Løbende afgifter, der betales forud kr. 

M
3
 efter måler pr. m

3
 8,75 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 7,73 

Grundvandssikring pr. m
3
 0,24 

Grundvandsgebyr (vandindvindingsafgift og grundvandspulje)                                          pr.m
3                                                                      

0,50 

Fast afgift til drift af værk og administration pr. år 750,00 

Brand- og tappehaner efter separat aftale    

 

SÆRGEBYRER: 
Gebyrerne for restance og for genåbning er ikke 
omfattede af loven om merværdiafgift, og er derfor 
angivet uden tillæg af moms. Engangsbeløb kr. 

Flytteopgørelse i forbindelse med salg af ejendom                        400,00 

Restancegebyr  Første henvendelse kr. 50,00 (uden moms), derefter pr. henvendelse (uden moms) 100,00 

Genåbningsgebyr  (eksklusiv løbende omkostninger, der skal betales ud over gebyret)   (uden moms) 300,00 

Syn pr. gang  300,00 

Byggevand: Aftalt pris eller beregnet efter måler (min. 170 m
3
)  

 
ALLE BELØB ER INKL. MOMS, MED MINDRE ANDET ER ANFØRT SPECIFIKT 
Takstbladet er besluttet på vandværkets bestyrelsesmøde og erstatter tidligere udsendte takstblade. 
Takstbladets Anlægs- og driftsbidrag er godkendt af Egedal Kommunes Teknik og Miljøudvalg december 2018. 
For ejendomme som skal tilsluttes udenfor det Slagslunde Vandværk betegner som det normale forsyningsområde og ledningsnet, gælder særlige regler. 


