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Driftsbidra

Anl s

Hovedsanlægsbidrag for ejendomme med forbrug over 5000 m3/år fastlægges efter forhandling.

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

Tilslutningsbidrag ialt som standard i byområde 1+2+3 2A.624 25-779

Tilslutningsbidrag i alt som standard i landområde l+2a+3 59.099 73.873

Byområde er vist på kortbilag 2000865-002-001 af 21.02.2020, udg. 1 fra LE34.

1) Hertil kommer faktiske udgifter

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Stevns Kommune den

Ekskl. moms Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. boligenhed eller måler lrt 450 562.50

Pris or. m3 It t 8.25 10.31

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til
o ru ndvandskortlæon i no. ln'.

6.37 7.96

I Hovedanlæqsbidraq: Ekskl. Moms lnkl. moms
kr 9.380 11.725.00Pr. boligenhed

Ir/ed forbruo 0 - 500 m3/år kr 9.380 11.725.00

kr 18.760 23.450.00Med forbruq 500 - 1000 m3/år

tvled forbruo 1000 - 2000 m3/år kr 28.140 35.175.00

Med forbruq 2000 - 5000 m3/år kr 37.520 46.900.00

2 Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom kr 3.025 3.781.25

2a Forsyningsledninqsbidrag i landzone pr. eiendom kr 41.500 51.875.00

3 Stikledningsbidrag pr. stk Kr, 8.219 10.273.21

Gebyrer Ekskl. moms lnkl. moms
kr, 100.00 MomsfritRykkegebyr

Rykkeqebyr kr 200.00 Momsfrit
kr, 250.00 312.50Flyttteopgørelse

Gebyr for oplysninger til advokaUejendomsmægler ved hushandel
eller flvtnino

kr, 312.50

Gebyr for lukninq af vand (forsegling) Faktiske omkostninger

kr, 1.000.00 1.250.00Genåbningsgebyr 1 )
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El stevns Kommunev teknik & miljø

JOURNALNUMMER

1 3.02.03-S55-530-06

Godkendelse af takster for Hellested vandværk i 2023
Hellested Vandværk har sendt udkast til takstblad for vandværket med rele-
vante dokumenter.
Stevns Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for Hellested
Vandværk i2023,jf. vandforsyningslovensl § 53, se bilag.

Bemærkninger
Hellested Vandværks takster skal være tilgængelige på vandværkets hjem-
meside.

Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ enhed i henhold til vand-
forsyningslovens § 76.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være
anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller - hvis afgørelsen
påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

fr/ette lwanouw Creutzfeldt
miljømedarbejder

56 57 51 70

ttletteCre@stevns.dk

1 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 14. ma12022
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