
Tilslutnings-/anlægsbidrag Byzone Kr. excl. moms Kr. incl. moms

Tilslutning i byzone - pr bolig-/erhvervsenhed 18.000,00 22.500,00

Ved flere  bolig-/erhvervsenhed - yderlige pr. stk. 8.000,00 10.000,00 **

Tilslutnings-/anlægsbidrag Landzone Kr. excl. moms Kr. incl. moms

Tilslutning landzone - pr bolig-/erhvervsenhed 18.000,00 22.500,00

Ved flere bolig-/erhvervsenhed - yderlige pr. stk. 8.000,00 10.000,00

Driftsbidrag/Målerleje Kr. excl. moms Kr. incl. moms

Driftsbidrag/målerleje 765,00 956,25

Statsafgift pr. m/3 (vandskat) 6,37 7,96

Pris pr. m/3 til og med 3.000 m/3 3,50 4,38

Pris pr. m/3 ud over 3.000 m/3 2,50 3,13 *

Gebyrer m.m. Kr. excl. moms Kr. incl. Moms

Gebyr ved forgæves kørsel til udskiftning af måler 500,00 625,00

Første rykker 100,00 Momsfri

Anden rykker 100,00 Momsfri

Faktureringsgebyr ved afhentning af vand 250,00 312,50

Lukkegebyr/lukkebesøg 300,00  Momsfri

Åbningsgebyr 375,00 468,75

Flyttegebyr 80,00 100,00

Gebyr ved frostsprængt/beskadiget vandmåler 1.600,00 2.000,00

Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet fastlægges efter

forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen. 

* Af de første 3.000 m3 betales kr. 3,50 herefter kr. 2,50 pr. afregningsmåler.

Når der har været afbrudt for vandet, eller der ikke er betalt 

driftsbidrag/målerleje i 5 år, skal der betales ny tilslutningsbidrag.

Ved tilslutning af ejendomme, der ligger uden for vandværkets eksisterende

 ledningsnet, fastsætter vandværket tilslutningsbidraget efter forhandling, som

 skal godkendes af kommunen.
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Ved sløjfning af eksisterende boring i forbindelse ved tilslutning kan vandværket 

besluttet at yde tilskud til nedlæggelse af eksisterende boring.

Sløjfning skal være aftalt inden tilslutning. Vandværket giver et tilskud på max. kr.

10.000  + moms til sløjfning resten betales af ejeren. Sløjfning af boring udføres og 

betales af vandværket.  Overstiger beløbet kr. 12.500 inkl. moms sender vandværket

en faktura til kunden/forbrugeren. Såfremt forbruger/kunden ønsker at beholde 

nogle af de komponenter der er i boringen, skal der fremsendes en mail eller brev  

hvor det tydeligt fremgår hvilke komponenter kunden/forbrugeren ønsker udleveret.

Efter arbejdets udførelse kan komponenterne ikke fremskaffes. Vandværket er ikke 

erstatningsansvarlig.

**  ved flere lejligheder forståes det således, at der er tale om en hovedmåler

til ejendommen/grundstykket. Vandafregningen til lejligheder afregnes ikke af 

Vandværket
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