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Takstblad for 2022 
 
Driftsbidrag:   Ekskl. Moms Inkl. moms 
Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig/ekstra måler (kontingent) kr. 1.500,-  1.875,- 
Målerleje pr ejendom/bolig/ekstra måler kr. 200,- 250,- 
Vand pr. m3 kr. 10,-  12,50 
Grøn afgift m.m. pr. m3 til staten  kr.  6,37  7,96 
Vandafledningsafgift, betales direkte til Fors A/S, pr. m3 kr. 41,68 52,10 
    
Årsopgørelse efter måleraflæsning pr. 15. dec. til betaling 28. feb. og aconto pr. 31. marts og 30. sep. 
 
Anlægsbidrag:  Ekskl. Moms Inkl. moms 
Hovedanlægsbidrag 
Pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig  kr.  7.000,-  8.750,- 
Øvrige forbrugere 0 - 500 m3/år  kr.  7.000,-  8.750,- 
501 - 2.000 m3/år  kr.  7.000,-  8.750,- 
Ved forbrug over 2.000 m3/år fastlægges hovedanlægsbidraget efter forhandling. 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 
Hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen i henhold til ovenstående. 
 
Stikledningsbidrag pr. stk.  kr.  0,-  0,- 
Stikledning og etablering af målerbrønd betales af ejendommens ejer. 
Ansøgning om etablering af stikledning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet må 
påbegyndes. 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for 
vandledningsarbejder” pr. 1. oktober (indeks 100 = oktober 2010). 
 
Gebyrer:  Ekskl. moms  Inkl. moms 
1. rykker  kr.  100,-  Momsfrit 
2. rykker (Lukkevarsel)  kr. 250,-  Momsfrit 
3. rykker (Lukkevarsel)  kr. 300,-  Momsfrit 
Gebyr for manglende rettidig selvaflæsning 1)  kr.  300,-  Momsfrit 
Vandspild, ulovlig havevanding og byggevand (plus m3)  kr.  500,-  Momsfrit 
Ejerskifte (lukning, aflæsning, genåbning) kr. 300,- Momsfrit 
Lukkegebyr (plus omkostninger)  kr.  300,-  Momsfrit 
Genåbningsgebyr (plus omkostninger)  kr.  800,-  Momsfrit 
Udskiftning af frossen/frostsprængt vandmåler (plus omkostninger)  kr.  500,-  625,- 
Ejendomsmæglerforespørgsel, fremsendelse af ekstra 
årsopgørelse/regning/kontoudtog kr.  400,-  500,- 
Måleraflæsning foretaget af Vandværket bestilt senest 1. dec.  kr.  200,-  250,- 
 
1) Aflæsning skal indberettes til vandværket senest den 15. december. 
 
Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende afgifter. 
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen. 
Ved for sen indbetaling pålægges rente med 1½ % pr. påbegyndt måned. 
Ved ejer-/ lejerskifte foretager vandværket slutafregning på den pågældende ejendom. Tidligere ejer 
betaler forbrug pr. overtagelsesdato, samt fast bidrag & målerleje pr. overtagelsesdato + påbegyndt 
måned/ løbende måned ud. 
Stikledninger tilhører ejendommen fra skel og videre frem, uanset at måler først er monteret inde i 
ejendommen. Ved evt. brud på stikledning efter skel, er det således ejendommen der hæfter for 
reparationsomkostningerne. 


