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Takstblad pr. 2019

Gruppe 1:
Enfamiliehus uden erhverv af nogen art og arbejderbolig på landet.

Gruppe 2:
Enfamiliehus med erhverv tilknyttet, f.eks. butik, værksted, salon, eller kontor + små ejendomme i 
landdistrikt uden større husdyrhold + alle kvægløse landbrug + mindre erhverv uden bolig tilknyttet
og alle nedlagte landbrug.

Gruppe 3:
Landbrug med alm. husdyrhold, samt større virksomheder.

Tilslutningsafgifter for byzone:

Gruppe 1-1:
Tilslutningsbidrag total incl. måler kr. 8400,00

Gruppe 2-1:
Tilslutningsbidrag total incl. måler kr. 10700,00

Gruppe 3-1:
Tilslutningsbidrag total incl. måler kr. 15300,00

Tilslutningsafgifter for landzone:

Gruppe 1-U:
Tilslutningsbidrag total incl. måler kr. 21200,00

Gruppe 2-U:
Tilslutningsbidrag total incl. måler kr. 28600,00

Gruppe 3-U:
Tilslutningsbidrag total incl. måler kr. 41.500,00

Tilslutningsbidraget dækker etablering af  vandstik til skel med jordstophane samt udlevering af 
vandmåler.

Det forudsættes at tilslutningsafgifter er udgiftsneutrale for  de værende andelshavere.

Tilslutningsbidrag skal altid være fuldt indbetalt før etablering af tilslutning påbegyndes.



Forbrugsafgifter:

Pr. m3 efter måler kr. 1,75
Statsafgift kr. 6,37
Fast afgift pr. måler kr. 500,00
Efterfølgende lejlighed ell. Erhverv kr. 450.00
Ekstraordinær udskiftning af måler kr. 1100,00
Rekvirering af kort kr. 300,00
Stophaneanvisning kr. 400,00
Ekstraordinær aflæsning af måler kr. 150,00

Ved alle nye tilslutninger skal der etableres vandmåler. Måler udleveres fra vandværket og er 
inkluderet i tilslutningsbidraget. Måler skal monteres af autoriseret VVS installatør i henhold til 
instruks for målermontering.

For sent indbetaling:
Såfremt betaling ikke sker rettidigt, vil der blive rykket og tilskrevet gebyr .

Hvor en ydelse ikke er betalt til den 2. rykkerskrivelse anførte sidste frist, afbrydes der uden 
yderligere varsel for vandforsyningen.

Der kan ikke genetableres vandforsyning før alle skyldige ydelser + et lukke – og genåbningsgebyr 
på kr. 1000,00 + moms samt diverse udlæg er betalt.

Alle ovennævnte priser er + moms.


