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Takstblad for 2020 
 

1. Anlægsbidrag: 
                En part udgør 

        ekskl. moms   inkl. moms  

 a. Bidrag til hovedanlæg  kr. 13.554,00 kr. 16.942,50 

 b. Bidrag til forsyningsanlæg  kr. 10.372,00 kr. 12.965,00   

 c. Bidrag til 50 mm stikledning  kr. 8.923,00 kr. 11.153,75 

 I alt     Kr. 32.849,00 Kr. 41.061,25 

 
Ovennævnte satser er gældende inden for vandværkets normale forsyningsområde og beregnes efter omstående 

fordelingsnøgle. 

 

Takster for tilslutning i nye forsyningsområder beregnes ud fra de faktiske udgifter på grundlag af et konkret 

projekt. 

 

Såfremt et anlægsarbejde kræver særlige vinterforanstaltninger, skal udgiften hertil betales af bygherren efter 

regning. 

 

Ved et stigende forbrug, en ændret anvendelse, eller ved om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og førnævnte fordelingsnøgle. 

 

Anlægsbidraget indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for vandledningsarbejder” pr. 1. oktober. 

 

 

2. Driftsbidrag 
      ekskl. moms  inkl. moms 

Årlig fast afgift pr. ejendom/bolig  kr. 625,00 kr.  781,25 

Vandafgift pr. m
3
    kr. 5,00 kr. 6,25 

 Afgift af ledningsført vand pr. m
3
   kr.  6,37 kr. 7,96 

 
Tidligere forbrugere under Store Salby/Højelse vandværk tillægges et særligt bidrag på kr. 1.000 pr. år frem til 

31. december 2023. 

 

Måleraflæsning sker hvert år pr. 1. januar, kl. 0.00, ved fjernaflæsning. 

 

På baggrund af aflæsningen udarbejdes årsopgørelse, som udsendes sammen med acontoopkrævning. Der ud-

sendes 2 acontoopkrævninger. Årsopgørelse og 1. acontoopkrævning forfalder til betaling pr. 1. april, og 2. 

acontoopkrævning forfalder til betaling pr. 1. oktober. 

 

 

3. Gebyrer for manglende betaling m.v. 
     ekskl. moms  inkl. moms 

 Almindeligt rykkergebyr pr. gang    kr. 100,00  

Varsel om lukning ved manglende betaling kr. 300,00 kr. 375,00 

Gebyr for lukning af forsyning  kr. 600,00 kr. 750,00 

Gebyr for genåbning af forsyning  kr. 600,00 kr. 750,00 

Gebyr for genåbning uden for normal arbejdstid kr. 1.200,00 kr. 1.500,00 

Slutafregning ved lejerskifte  kr. 200,00 kr. 250,00 

Anmodning om undersøgelse af forbrugsmåler kr. 1.200,00 kr. 1.500,00*) 
 

*) Beløbet betales på forhånd af forbrugeren og tilbagebetales ved fejl på måler. 
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Fordelingsnøgle for beregning af anlægsbidrag: 
 

Ejendomstype Part 

 

Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har 

egen stikledning 

 

 1 

Beboelse i bymæssig bebyggelse, hvor flere husstande har 

fælles stikledning, fordelingstal pr. husstand 
 

 0,9 

Forretning i boligområde  1 

Sommerhus  1 

Enfamiliehus i landsby  1 

Landbrugsejendom med et vandforbrug under 330 m
3
 pr. år  1,5 

Landbrugsejendom med et vandforbrug mellem 330 m3 og 

500 m3 pr. år 

 

 2 

Institutioner, erhverv og landbrugsejendomme: 

   Med et årsforbrug på     500 –   1.000 m
3
 

   Med et årsforbrug på  1.001 –   2.500 m
3
 

   Med et årsforbrug på  2.501 –   5.000 m
3
 

   Med et årsforbrug på  5.001 –   7.500 m
3
 

   Med et årsforbrug på  7.501 – 10.000 m
3
  

 

 2 – 3,5 

 3,5 – 7  

 7 – 11,5 

 11,5 – 15,5 

 15,5 – 19,5 

 

Ved et forventet vandforbrug på over 10.000 m
3
 fastsættes anlægsbidraget individuelt efter 

forudgående forhandling mellem forbruger og vandværk. 


