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Driftsbidrag: 
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig     kr.       450,00 
Forbrugsafgift – pris pr. m3 vand     kr.           6,50 
Vandafgift til Skat – afgift pr. m3     kr.           6,25 

 

 

Vandmålerafgift pr. år: 
Kapacitet   2,5  M3/h    kr.        140,00 
Kapacitet   6,0  M3/h    kr.        420,00 
Kapacitet 10,0  M3/h    kr.     1.200,00 
Kapacitet 10,0 -   20,0  M3/h     kr.     1.700,00 
Kapacitet 20,0 - 100,0  M3/h    r kr.     2.500,00 
 

 

Sprinklerafgift pr. år: 
Under 100 sprinklere      kr.     2.500,00 
Over   100 sprinklere      kr.     5.800,00 

 

 

Øvrige takster: 
Lukkegebyr (momsfri)       kr.        500,00 
Åbningsgebyr       kr.        500,00 

Rykkergebyr pr. gang (momsfri) Tillægges næste årsopgørelse kr.        100,00 
Ekstra årsopgørelse      kr.        200,00 
Gebyr for udlæsning af målerdata       kr.        750,00 
Forgæves fremmøde vedr. målerudskiftning    kr.        250,00 
Vandspild samt ulovlig havevanding    kr.        800,00 
Byggepladsmåler       kr.     1.000,00 
Byggevand pr. parcelhus      kr.     1.000,00 
Byggevand Industri pr. enhed     kr.     1.600,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved for sen indbetaling pålignes renter 1 % pr. påbegyndt måned. Alle priser er excl. moms. 
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Takstblad pr. 1. januar 2017 - Tilslutningsbidrag 

 
 

Hovedanlægsbidrag:  
Parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig   kr.     13.576,00 
Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år        (1 x bidrag)  kr.     13.576,00 
 -  501 – 1.000 m3/år     (2 x bidrag)  kr.     27.152,00 
 -  1.001 – 2.000 m3/år     (3 x bidrag)  kr.     40.728,00 
 -  2.001 – 3.000 m3/år     (4 x bidrag)  kr.     54.304,00 
 -  3.001 – 4.000 m3/år     (5 x bidrag)  kr.     67.880,00 
 -  4.001 – 5.000 m3/år     (6 x bidrag)  kr.     81.456,00 
 -  5.001 – 6.500 m3/år     (7 x bidrag)  kr.     95.032,00 
 -  6.501 – 8.000 m3/år     (8 x bidrag)  kr.   108.608,00 
 -  8.001 – 9.500 m3/år     (9 x bidrag)  kr.   122.184,00 
 -  9.501 – 11.000 m3/år   (10 x bidrag)  kr.   135.760,00 
 -  11.001 – 13.000 m3/år   (11 x bidrag)  kr.   149.336,00 
 -  13.001 – 15.000 m3/år   (12 x bidrag)  kr.   162.912,00 
 
Forbrug over 15.000 m

3
 fastlægges efter forhandling 

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle 
 
 

Forsyningsledningsbidrag:  
pr. ejendom (matr.nr.)      kr.   13.725,00 
 
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales 
af grundejer ved tilslutning. 

 
 

Stikledningsbidrag:  
Stikledning 32/40 mm      kr.   16.293,00 
Stikledning øvrige dimensioner      Etableringsomkostninger 
        + 15% (administration) 
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