
                                       TAKSTBLAD Gældende for kalenderåret 2016

Driftsbidrag
  Excl. 

moms   

  Incl. 25 % 

moms   

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/fritidshus/lejlighed/ubebygget grund/erhverv kr.         850,00      1.062,50 

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

Vandafgift pr. m3. kr.             4,00             5,00 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr.             6,25             7,81 

Vandaftagere der ikke kan være andelshavere betaler driftsbidrag + 10 %.

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 

Midlertidigt ekstraordinært Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) pr. år i 3 år 2016, 

2017, og 2018
Kr.    1.000,00    1.250,00 

Anlægsbidrag og driftsbidrag betales forud

Gebyrer
  Excl. 

moms  

  Incl. 25 % 

moms  
Rykkegebyr (ved manglende betaling efter første rykker lukkes for vandet efter et 

lukkevarsel)
kr.         100,00  Momsfrit 

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr.         250,00  Momsfrit 

Gebyr for aflæsning af vandmåler ved manglende aflæsning, i regning dog minimum kr.         500,00         625,00 

Gebyr for manglende meddelelse af adresseændring og ejerskifte Kr.         250,00  Momsfrit 

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

Krav fra andelshaver om ændring af opgørelsen pga manglende indberetning af 

måleraflæsning
kr.         300,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning udføres,  i regning dog 

minimum
kr.      1.000,00      1.250,00 

Vandspild, havevanding i strid med Regulativet kr.         415,00  Momsfrit 

Gentagelsestilfælde kr.         830,00  Momsfrit 

Udskiftning af frostsprængt måler, i regning dog minimum kr.      1.500,00      1.875,00 

Opsætning af radioaflæsbar måler i eksisterende målerbrønd indenfor aflåst havelåge 

i tilfælde af manglende forbrugsaflæsning i to på hinanden følgende år,  i regning dog 

minimum

kr.      1.500,00      1.875,00 

Opsætning af målerbrønd i tilfælde af manglende forbrugsaflæsning i to på hinanden 

følgende år og måler sidder indendørs i regning dog minimum
kr.      6.000,00      7.500,00 

Strafrente betales fra forfaldsdato efter gældende lovgivning.


