
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed 462,50kr.          578,13kr.          

Pris pr. m
3 5,50kr.              6,88kr.              

Målerafgift 125,00kr.          156,25kr.          

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning. 6,53kr.              8,16kr.              

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. boligenhed 14.800,00kr.     18.500,00kr.     

Øvrige forbrugere  0 – 500 m
3
/år 14.800,00kr.     18.500,00kr.     

Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m
3
/år    + 10% 16.280,00kr.     20.350,00kr.     

Øvrige forbrugere  2.001 – 5.000 m
3
/år     + 20 % 17.760,00kr.     22.200,00kr.     

Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m
3
/år    + 30 % 19.240,00kr.     24.050,00kr.     

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed 7.118,42kr.       8.898,03kr.       

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed 30.475,00kr.     38.093,75kr.     

Stikledningsbidrag pr. stk 4.550,00kr.       5.687,50kr.       

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr 100,00kr.          Momsfrit 

Gebyr for lukkevarsel 100,00kr.          Momsfrit 

Opkrævning uden tilmeldt betalingsservice 30,00kr.            Momsfrit 

Kompensationsbeløb ved forsinket betaling (Kun erhverv) 310,00kr.          Momsfrit 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel 250,00kr.          312,50kr.          

Ejerskiftegebyr / tilflytningsgebyr 250,00kr.          312,50kr.          

Afgift for byggevand 1.500,00kr.       1.875,00kr.       

Genåbningsgebyr + omkostninger ved genåbning *) 1.500,00kr.       1.875,00kr.       

Bestyrelsen

ANDST VANDVÆRK A.m.b.a.

*) I tillæg til ovenstående kan komme udgifter til ledningsarbejder, der vil være nødvendige for at genetablere installationen til 

krævet standard, herunder etablering af målerbrønd hvis en sådan ikke forefindes.

Aflæsning af vandmålere foretages elektronisk af vandværket. 

Vandafgifter og forbrug opkræves áconto forud halvårligt pr. 01.01. og 01.07. og forfalder til betaling den 12. i 

forfaldsmåneden. Momsberegningen foretages pr. forfaldsdato.

Anlægsbidrag og driftsbidrag reguleres årligt pr. 01.01. og godkendes af Vejen Kommune.

Takstblad 2017

Forbrug over 10.000 m
3
 fastlægges efter forhandling. 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende 

til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført 

vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, 

i forhold til det årlige vandforbrug.

En boligenhed er en lejlighed eller fast ejendom, hvor der kan bo en eller flere personer.  En boligenhed skal udover 

beboelsesrum have køkken og bade- / wc-rum.


