RINGSTED VAND A/S
Takstblad pr. 1. januar 2020
Afregning for forbrug
Variabel afgift
0 - 100.000 m³

Pris pr. m³ kr. ekskl. moms
9,55

Pris pr. m³ kr. inkl. moms
11,94

100.000 - 200.000 m³
> 200.000 m³

7,64
3,82

9,55
4,78

Statsafgift
Grønafgift pr. m³

Pris pr. m³ kr. ekskl. moms
6,18 kr.

Pris pr. m³ kr. inkl. moms
7,73

Drikkevandsbidrag pr. m³

0,19 kr.

0,24

Målerafgift
excl. moms
pr. m³ målerstørrelse, påstemplet måler.
49,48 kr.
Ved målerstørrelse større end 20 m³ er måleren påstemplet sin lysningsdiameter.
Denne omregnes efter fabrikantens forskrifter til m³.

inkl. moms
61,85 kr.

Hjælp til måleraflæsning
Gebyr excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning
Forgæves kørsel ved målerskift o. lign.

200,00 kr.
500,00 kr.
737,50 kr.

Byggevand generelt:
Afregnes efter måler.
Etablering af byggevand for permanent tilslutning excl. opgravning:
Etablering af byggevand for permanent tilslutning incl. opgravning:
Etablering af byggevand for midlertidig tilslutning excl. opgravning:
Etablering af byggevand for midlertidig tilslutning incl. opgravning:
Etableringen indeholder levering og montering af målerbrønd.

4.000 kr.
8.375 kr.
5.625 kr.
14.375 kr.

Syn- og trykprøvning:
En godkendelse består af:
Syn af jordledning, syn af rørinstallationer og trykprøvning og syn af færdig installation.
For parcelhuse, landbrugsejendomme, rækkehuse med
selvstændigt stik, sommerhuse samt erhvervsejendomme
For etageejendomme og rækkehuse med fælles stikledning:
Under 10 lejligheder, pr. blok
Over 10 lejligheder, pr. blok

812,50 kr.
1.062,50 kr.
1.687,50 kr.

Tilslutningsafgifter
Parcelhus (enfamiliehus) med egen stikledning
Rækkehus med egen stikledning (ejerbolig og
andelsbolig) 32 - 40 mm PEL
Forretning med egen stikledning 32 - 40 mm PEL
Sommerhus med egen stikledning 32 - 40 mm PEL
Landbrugsejendom 32 - 40 mm PEL
Etageejendomme og rækkehuse med fælles stik og
fælles måler (lejebolig) pr. husstand
Kolonihaver
Rastepladser, aut. vandingsanlæg til idrætsanlæg m.v. 32 - 40 mm PEL
Institutioner og erhvervsforbrug
Stik 50 mm PEL med årsforbrug max. 1.000 m³
Stik 50 mm PEL med årsforbrug max. 2.000 m³
Stik 63 mm PEL med årsforbrug max. 4.000 m³
Stik 75 mm PEL med årsforbrug max. 6.000 m³
Stik 90 mm PEL med årsforbrug max. 8.000 m³
Stik 110 mm PEL

Kr. eksl.
Moms
24.000
24.000

Kr. inkl.
moms
30.000
30.000

24.000
24.000
24.000
12.000

30.000
30.000
30.000
15.000

950
24.000

1.187,50
30.000

48.000
72.000
144.000
240.000
312.000
432.000

60.000
90.000
180.000
300.000
390.000
540.000

Stikledningsdimension skal foretages efter Dansk Ingeniørforenings norm for
vandinstallationer DS 439 og med en maksimal vandhastighed på 2 m/s. Ved udførelse af
sprinkleranlæg efter forhandling.
Alle tilslutningsafgifter reguleres hvert år den 1. januar efter index oplyst fra Dansk Vand- og
Spildevandsforening, DANVA.
Tilslutningsafgifter skal være indbetalt før tilslutning foretages.
Bilag til takstblad
Ringsted Vand A/S etablerer og betaler alle hovedledninger. Kunden betaler etablering af stik- og
jordledning.
I tilfælde med stik- og jordledninger på over 50 m (hovedsageligt i landområder) etablerer og
betaler Ringsted Vand A/S stik- og jordledning ud over de 50 m fra vandmålerens placering.
I tilfælde, hvor stikledningen skal krydse amts- og kommunevej, betaler Ringsted Vand A/S
underføringen af ledningen.
Ved udstykninger etablerer Ringsted Vand A/S hovedledninger og fører stikledningen en meter ind
på grunden.
Kolonihaver betragtes som privat areal, hvorfor hovedledningen betales af og etableres af Ringsted
Vand A/S frem til haveforeningens samlede areal. Etablering og betaling af vandledningsnettet på
det private areal er Ringsted Vand A/S uvedkommende. Forbrug afregnes over fælles vandmåler.

