
                                       TAKSTBLAD Gældende for kalenderåret 2022

Driftsbidrag   Excl. moms   
  Incl. 25 % 

moms   

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/fritidshus/lejlighed/ubebygget grund/erhverv kr.         750,00         937,50 

Målerafgift – årlig pr. vandmåler kr.         100,00         125,00 

Vandafgift pr. m3. kr.              3,75              4,69 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 kr.              6,37              7,96 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)   Excl. moms  
  Incl. 25 % 

moms  
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig med forbrug op til 

500 m3/år.
kr.    14.000,00    17.500,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) indenfor eksisterende 

forsyningsledningsområde
kr.    14.000,00    17.500,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. incl. Målerbrønd og måler. Ekstra lange rør og dim over 50 

mm betaler den faktiske udgift. 
Kr.    12.000,00    15.000,00 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) i alt Kr.    40.000,00    50.000,00 

Gebyrer   Excl. moms  
  Incl. 25 % 

moms  

Rykkegebyr (se note 1) kr.         100,00  Momsfrit 

Gebyr for manglende meddelelse af adresseændring og ejerskifte Kr.         500,00  Momsfrit 

Gebyr for oplysninger til ejendomsmægler og lignende. Kr.         300,00         375,00 

Gebyr til sælger ved ejerskifte for ejerskifteopgørelse  (Se note 2) Kr.         400,00         500,00 

Gebyr for manuel måleraflæsning på dato kr.         300,00         375,00 

Genåbningsgebyr. Dette dækker omkostninger ved lukning og genåbning og betales efter 

regning dog minimum:
kr.      1.000,00      1.250,00 

Udskiftning af frostsprængt måler betales efter regning dog minimum: kr.      1.500,00      1.875,00 

Nyt målerbrøndsdæksel inkl. montage kr.         600,00         750,00 

12,5 tons målerbrøndsdæksel exkl. montage kr.      1.560,00      1.950,00 

Detaljeret logliste for vandmåler hvis ønsket af andelshaver kr.         800,00      1.000,00 

Opkrævningsgebyr hvis ikke tilmeldt til Betalingsservice Kr.            40,00            50,00 

Noter:

> Strafrente betales fra forfaldsdato efter gældende lovgivning.

> Anlægsbidrag og driftsbidrag betales forud.

> Vandaftagere der ikke kan være andelshavere betaler driftsbidrag efter nærmere aftale med bestyrelsen.

1. Såfremt der ikke betales efter første rykker fremsendes et varsel om lukning. Sker der stadig ikke betaling, lukkes der 

uden yderligere varsel.

2. Vandværket laver ejerskifteopgørelse. Det er herunder vigtigt, at ejeren sørger for at meddele ejerskiftet til 

Vandværket med dato, målervisning og den nye ejers navn, helårs adresse, mobil nr. og e-mail adresse. 
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