
 

 
 
 

TAKSTBLAD 2019 
gældende frem til den 30/9/2019 

 
Driftsbidrag 
 
Fast vandafgift pr. ejendom/bolig og forbrugertype 
 
Målerstørrelse: Qn  1,5 m³   kr.  250,00 + moms 
 Qn   2,5 m³   kr.  400,00 + moms 
 Qn   6,0 m³   kr.  1.000,00 + moms 
 Qn   10,0 m³   kr.  1.800,00 + moms 
 over Qn  10,0 m³   kr.  2.900,00 + moms 
 
Vandmåler, pris pr. m³ fra hovedanlæg   kr.   3,85 + moms 
Vandmåler, pris pr. m³ fra ledningsnet    kr.  2,00 + moms 
Statsafgift for ledningsført vand 1/10/18-30/9/19  kr.  6,37 + moms 
  
 
 
 
Forbrugertype:       Fordelingsnøgle: 
 
Helårshus (parcelhus, rækkehus m.v.)     1,0 
Sommerhus         1,0 
Lejlighed og tæt/lav bebyggelse med fælles stikledning   0,9 
Swimmingpool         0,5 
Landbrug uden besætning (inkl. bolig)     1,5 
Landbrug med besætning (inkl. bolig)      3,0 
Mindre erhverv kombineret med bolig      0,5 
Mindre erhverv (kontor, forretning, lager, værksted) 
selvstændig matr. nr.         1,0 
Større erhverv (restauration, daginstitution o.lign.)   2,0 
Kortvarig forbrug (f.eks. dyrevanding)(vandværket  
etablerer forsyning og definerer kortvarigt forbrug)   2,0 
Industri, gartneri, institution o.lign.       vandmåler 
Vandværker (afregning efter leveringsaftale)    vandmåler 
 
Ved beregning startes med 1,0.  
Ved afregning efter vandmåler betales minimum grundtakst.  
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ANLÆGSBIDRAG: 
 
   Hovedanlæg   Forsyningsanlæg 
Grundtakst kr.   4.900,00 + moms  7.800,00 + moms 
 
 
Forbrugertype:    Fordelingsnøgle: 
 
    Hovedanlæg  Forsyningsledning 
Helårshus    1,0     1,0 
Sommerhus    1,0     1,0 
Lejlighed og tæt/lav bebyggelse 
(fælles stikledning)    0,9     0,9 
Mindre erhverv 
(kontor, forretning, lager m.v.)  1,0     1,0 
Større erhverv 
(restauration, daginstitution o.lign.) 2,0     2,0 
Landbrug uden besætning 
(inkl. beboelse)    2,0     2,0 
 
Ved vandforbrug over 500 m³/år anvendes  
følgende fordelingsnøgle: 
 
Årsforbrug  500 - 1.000 m³  2,0 - 3,5   2,0 - 3,5 
Årsforbrug 1.001 - 2.500 m³  3,5 - 7,0   3,5 - 7,0 
Årsforbrug 2.501 - 5.000 m³  7,0 - 11,5   7,0 - 11,5 
Årsforbrug 5.001 - 7.500 m³  11,5 - 15,5   11,5 - 15,5 
Årsforbrug  7.501 - 10.000 m³ 15,5 - 19,5   15,5 - 19,5 
Årsforbrug over 10.000 m³   efter aftale 
 
Tillæg for åbent land    0,0    1,0 
 
Ved beregning begyndes med 1,0. 
 
Ved forøgelse af årsforbrug ændres fordelingsnøgle, og andelshaver skal betale efter ny 
fordelingsnøgle. 
 
Stikledning: 
 
Ved tilslutning af stikledning  
betales grundtakst kr.       4.600,00 + moms 
 
En stikledning er defineret som rørledning max. Ø40 mm indtil 20 m fra forsyningsledning, 
sluttende med stophane ved skel.  
I tilfælde, hvor der er behov for større stikledning (flere lejligheder eller erhverv) kan stikledning 
efter aftale udføres efter regning.  
 
Jordledning: 
 
Jordledning er rørledning mellem stophane og forbrugssted, og den udføres altid ved ejers 
foranstaltning og på ejers regning.  
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ALMINDELIGE BESTEMMELSER: 
 
Tilslutningsafgift betales inden tilslutning udføres.  
Vandværket leverer målerbrønd og måler.  
Løbende vandafgifter betales, når tilslutning er udført.  
Tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.  
Alle takster og gebyrer er eksklusive moms og øvrige statsafgifter.  
 
Ved for sen indbetaling tillægges gebyr. 
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.  
 
Flytteopgørelse: Beløb +/- kr. 25,00 opkræves/udbetales ikke (bagatelgrænse). 
 
Anlægsbidrag reguleres hver den 1/1 efter DANVA-reguleringsindeks.  
Driftsbidrag reguleres årligt efter budget.  
Ved beregning af anlægs- og driftsbidrag begyndes altid med fordelingsnøgle 1,0. 
 
 
GEBYR: 
 
Vandspild, havevanding ved forbud    kr.   500,00 momsfrit 
Genåbningsgebyr       kr.   500,00 + moms 
Gebyr 1. rykker – manglende betaling    kr.   100,00 momsfrit 
Gebyr 2. rykker - lukkevarsel     kr.   100,00 momsfrit 
Flytteopgørelse       kr.   100,00 + moms 
Gebyr for sen/manglende indsendelse af  
aflæsningskort       kr.  400,00 momsfrit 
Genudskrift af årsopgørelse     kr.  100,00 momsfrit 
Frostsprængt måler       kr.  1.000,00 + moms 


