
Store Heddinge Vandværk A.m.b.a.
Erikstrupvej 15
4660 Store Heddinge

Andelsindskud kr. 500 (ingen moms)

Driftsbidrag  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed eller måler kr.             795,00             993,75 

Pris pr. m3 kr.               11,75               14,69 

Salg af vand til andre forbrugere pr.m3 kr.               14,75               18,44 

Salg af vand til andre vandværker samt brandslukning pr. m3 kr.               16,05               20,06 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til 
grundvandskortlægning  *

kr.                 6,37                 7,96 

Anlægsbidrag: Alle anlægsbidrag er pr. boligenhed.

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed:  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Med forbrug 0 - 500 m3/år kr.          5.160,00          6.450,00 

Med forbrug 500 - 1.000 m3/år kr.        11.410,00        14.262,50 

Med forbrug 1.000 - 2.000 m3/år kr.        17.110,00        21.387,50 

Med forbrug 2.000 - 5.000 m3/år kr.        22.820,00        28.525,00 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed kr.        25.751,64        32.189,55 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed kr.        73.638,91        92.048,64 

Forsyningsledningsbidrag Hærvejen kr.        52.392,31        65.490,38 

Stikledningsbidrag pr. boligenhed kr.          8.870,23        11.087,79 

Flytning af målerbrønde, stikledninger m.v. sker i regning.

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr kr.             100,00  Momsfrit  

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr.             350,00             437,50 

Gebyr for montage og nedtagning af byggevandsmåler kr.             650,00             812,50 

Uautoriseret forbrug fra brandhaner 1) kr.        10.000,00        12.500,00 
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved hushandel eller 
flytning

kr.             500,00             625,00 

Målertest efter regning. Depositum 2) kr.          2.000,00          2.500,00 

Genåbningsgebyr 3) kr.          1.500,00          1.875,00 

2) Depositum tilbagebetales, hvis måleren fejler i testen.

* Vil blive opdateret når nye takster forligger.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Stevns Kommune den                 2020

1) Hertil kommer anslået forbrug på minimum 100 m3 til takst svarende til salg til andre vandværker.

3) Hertil kommer de faktiske udgifter.

Der vil uanset det samlede forbrugs størrelse blive beregnet et hovedanlægsbidrag pr. boligenhed ved 
ejendomme med flere boliger.

Takstblad for Store Heddinge Vandværk A.m.b.a. - 2021

www.storevand.dk
56 50 22 08

storevand@storevand.dk

Hovedanlægsbidrag for ejendomme med forbrug over 5.000 m3/år fastlægges efter forhandling.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "indeks for ledningsarbejder pr. 1. 
oktober" året før. For 2021 er reguleringen -0,11 %.


