
Tilslutningsafgift v. forbrug op til 400m3/år, og  (note 1)   Kr.      25.000,00 
Hovedledningsbidrag pr. meter *  Kr.           350,00 
Forsyningsledningsbidrag pr. meter *  Kr.    350,00 
Stikledningsbidrag pr. meter *   Kr.     350,00 
* ved skud under vej o.lign. Kr. 500,00/meter + anstilling dog min.   Kr.  5.000,00 
Årligt grundbeløb ( Gældende fra 1. juli 2021 )   Kr.  1.000,00 
Pris pr. m3 efter måler   Kr.        10,00 
Gebyr ved for sen indberetning af måleraflæsning   Kr.     100,00 
Gebyr ved for sen betaling   Kr.           100,00 
Rykkergebyr   Kr.       100,00 
Lukkegebyr  (note 2)   Kr.           500,00 
Åbningsgebyr  (note 2)   Kr.           500,00 
Aflæsningsgebyr (Vandværket aflæser )   Kr.           200,00 

  Målerleje  pr. år     Kr.           120,00 
Plus de til enhver tid gældende afgifter og moms. 

Igelsø Vandværk a.m.b.a 
Takstblad for 2022 

Note 1 :   Ved forbrug over 400 m3 / år, eller hvis andelshaver ønsker en væsentlig forøget vandmængde leveret, aftales 
tilslutningsafgiften med bestyrelsen . Derudover afholdes alle nødvendige etableringsudgifter af andelshaveren. 
Note 2 :  Til lukke– og åbningsgebyret skal yderligere afregnes udgiften ved brug af håndværker.   Afregning skal ske forud for 
genåbning. 

Der betales normalt to gange årligt. Et  a´conto beløb pr august, og årsafregning plus a´conto beløb pr. februar, med seneste 
rettidige indbetalingsdag hhv. den 5/9  og 5/3. 
Efter 1´ste rykker beregnes rente 2% pr. måned forud af  det skyldige beløb. 
Til beregning af a´conto betaling anvendes målertal pr. 31/12. Bestyrelsen er berettiget til skønsmæssigt at  fastsætte en a´conto 
betaling individuelt. 
Pr. december udsendes selvaflæsningskort, der skal være vandværket i hænde senest 14 dage efter afregningsdatoen 31/12. 
Sker returnering ikke rettidigt, har bestyrelsen ret til at fastsætte et  forbrug (typisk a’conto opkrævning + 20%) og opkræve 
betaling efter dette skøn samt gebyr jf. ovenstående, eller bestyrelsen kan foretage aflæsningen mod gebyr. 
Bestyrelsen indberetter afregnet forbrug til Holbæk Kommune. Fradrag af forbrug som ikke tilledes kloaksystemet skal 
dokumenteres via egne målere. 

Bestyrelsen 
Kurt Thomasen          Flemming Lysdal     Birger Munk 
   Tlf.  20874493          Tlf.  61309451              Tlf.  50851232 

Godkendt Holbæk Kommune    Dato :_________________    Sign.:_____________________ 
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