
Driftsbidrag Excl.moms Incl.moms

Fast årligt bidrag pr. forbrugssted kr. 380,00 475,00

Målerbidrag pr. måler pr.år (til finansiering af løbende udskiftning) kr. 80,00 100,00

Opsætning af vandmåler kr. 500,00 625,00

Vandafgift pr. m
3
. kr. 3,60 4,50

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) kr. 5,46 6,83

Grundvandsbeskyttelse pr. m
3
. kr. 0,67 0,84

Vandbidrag for ikke medlemmer pr. m
3
. kr. 14,00 17,50

Anlægsbidrag 

Pr. forbrugsenhed (parcelhus, sommerhus, andelsbolig, mindre erhverv max. 500 m3 pr. år = 1 

forbrugsenhed)
Excl.moms Incl.moms

Bidrag - hovedanlæg kr. 8.000,00 10.000,00

Bidrag - forsyningsledning kr. Faktisk udgift

Bidrag - stikledning kr. Faktisk udgift

Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag skal være betalt inden arbejdet påbegyndes

For tilslutningsafgifter udenfor det naturlige forsyningsområde fastsættes prisen efter regning.

Gebyrer Excl.moms Incl.moms

Rykkergebyr kr. 100,00 Momsfrit 

Gebyr for aflæsning af vandmåler ved manglende selvaflæsning kr. 250,00 Momsfrit 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr. 400,00 500,00

Gebyr som tillægges de faktiske omkostninger ved lukning kr. 500,00 Momsfrit 

Gebyr som tillægges de faktiske omkostninger ved genåbning kr. 500,00 625,00

Gebyr for flytteopgørelser kr. 300,00 375,00

Gebyr for lejerflytteopgørelser kr. 300,00 375,00

Efter lukning for vandtilførsel kan genåbning først finde sted når alt er betalt.

Afgifter og á conto vandforbrug opkræves årligt i februar/marts måned.

Ejerskifte og adresseændring meddeles til vandværket samtidig  med måleraflæsning for beregning af ejerskifteopgørelse

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
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Takstblad 2014

Udskiftning af vandmåler pga. frostsprængning eller anden form for misligholdelse afregnes efter faktiske udgifter til 

autoriseret VVS. Skal altid formidles via vandværkets bestyrelse.

Omkostninger til VVS og gravearbejde i forbindelse med lukning og åbning af vandforsyning ved manglende betaling for 

forbrug betales af forbrugeren tillige med ovenstående gebyr.

Årsopgørelser afregnes sammen med et acontobeløb der fastsættes ud fra det sidst kendte forbrug. Det vil sige at det 

faktiske forbrug videreføres som forventet forbrug det efterfølgende år. (aconto-beløb)


