
 

Takstblad 2022 
 

Inden for det pr. 01-01-2022  normale/etablerede forsyningsområde by. 

Anlægsbidrag består af:    Hovedanlægsbidrag 
                                               Forsyningsledningsbidrag 
                                               Stikledningsbidrag 
 

Hovedanlægsbidrag betales i.h.t fordelingsnøgle. 
 
Fordelingsnøgle:                                                                                                    Forbrugsenheder 

Boligenhed (enfamiliebolig,lejlighed) 

Forretning og andre småerhverv.                                                                                 1,0 
 
Større forbrugere: 
Med årsforbrug      250 –    1000m3                                                                           3,0 
                                1001 –   5000m3                                                                                                                  6,0 
                                5001 -  10000m3                                                                        15,0 
Årsforbrug over 10000 m3 pr. år fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 
 
Ved forøgelse af antal forbrugsenheder, opkræves hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag.  
 

Hovedanlægsbidrag pr. Parcelhus-Lejlighed-Andelsbolig-Erhverv kr. 6000,00 
 
Forsyningsledningsbidrag. 
Bolig og forretningsområder pr. forbrugsenhed kr. 8820,00 
Industriområder pr. ejendom kr.       19080,00 
Landområder pr. ejendom kr.       35240,00 
 
Stikledningsbidrag pr. stikledning.     32mm kr.        7560,00 
                                                                   40mm kr.        8430,00 
                                                                   50mm kr.        10170,00 
                                                                   63mm kr. 12710,00 
Depositum til anlægsbidrag  kr.                           1050,00 
(tilbagebetales ved godkendt færdig melding)       
 
Større stikledninger, priser oplyses af vandværket. 
 
Ved ændring til større stikledning opkræves nyt stikledningsbidrag 
 
 
 
 
 
 



 

Driftsbidrag. 

Fast årlig bidrag pr. ejendom-bolig-ubebygget grund kr.   605,00 
Fast bidrag for sprinkleranlæg kr. 200,00  
Bidrag pr. m3 vand  kr.               5,00 
 
Drikkvandsbeskyttelse afgift pr. m3 kr. 0,19 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3                      kr.         6,18                                 
                          

Gebyrer 
Gebyr for lukkegebyr (excl. faktiske omkostninger) kr.       400,00 
Gebyr for genåbning (excl. faktiske omkostninger) kr. 400,00 
Restancegebyr pr. rykker                                                                                 kr.      100,00 
Administrationsgebyr                    kr.         125,00 
Oplysninger t/Advokater – mæglere v/Hushandel  kr. 470,00 
Flyttegebyr  fraflytning                    kr.         265,00 
Flyttegebyr tilflytning              kr. 265,00  
Aflæsningsbesøg kr. 470,00 
Genplombering af vandur                                                                               kr.                             470,00 
Genlokalisering af tildækket målerbrønd Opstartsgebyr kr. 260,00 
        Derefter pr. time – minimum 1 time kr. 470,00 
Gebyr grundejer selv afmonter/genmonterer målere 
u/forudgående aftale m/Vandværket kr. 5.000,00 
Gebyr aftapning af vand udenom måler kr. 5.000,00 
Faktureringsgebyr BetalingsService kr. 7,20 
Faktureringsgebyr FI-Opkrævning kr. 7,20 
Faktureringsgebyr kr.                               24,00     
 
Forbrugere, der opkræves via EAN,  
tilskrives et gebyr ved hver opkrævning.  kr.                               59,83   
Vandspild afregnes efter skønnet mængde. 
Gebyrer markeret med * er momsfritaget. 
 
Målerbrønd m/rustfri garniture                                                                     kr.                         2.068,00 
   
Alle takster/priser er excl. moms. 
 
Udenfor forsyningsområdet fastsættes Takster i hvert enkelt tilfælde. 
 
Betaling: Anlægsbidrag betales inden tilslutning. 
                Driftsbidrag betales i 2 årlige rater. 
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