
Excl. moms Incl. moms

kr 600,00 750,00

kr 255,00 318,75

kr 25,00 31,25

kr 75,00 93,75

kr 955,00 1.193,75

Excl. moms Incl. moms

kr 0,25 0,31

kr 4,50 5,63

kr 6,37 7,96

kr 11,12 13,90

Excl. moms Incl. moms

kr 100,00 Momsfrit

kr 250,00 Momsfrit

kr 150,00 187,50

kr 200,00 Momsfrit

kr 1.200,00 1.500,00

kr 200,00 250,00

kr 500,00 625,00

kr 2.000,00 Momsfrit

*Forbruger ønsker ekstra kontrol af vandmåler - ingen fejl  - forbruger betaler

*Ved konstateret fejlvisning på måler over/under 10%, ingen regulering

*Forbruger ønsker ekstra vandanalyse, vandanalysen medfører ingen påbud - Forbruger betaler

*Overtrædelse af påbud pålægges overtræderen iflg. medgået udgift

Indeksstigning 0,00 %

Indskud Hovedanlæg

Bidrag Forsyningsledning

Bidrag Stikledning

Anlægsbidrag til VSK

Anlægsbidrag Excl. moms

Anlægsbidrag Incl. moms

*Takster for øvrige ejendomme fastsættes af vandværksbestyrelsen i h. t. vandforsyningsloven

*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 lednings-

arbejder pr. 1. oktober.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Landbrug

kr 25.396,23

Variable bidrag

kr 8.465,41

kr 24.618,24

kr 30.772,80

kr 43.886,66

Vand

Statsafgift (vandskat) af ledningsført vand pr. m3

kr 6.374,00

Gebyr for aflæsning af vandmåler

kr 26.372,76

Forhindret adgang til måler

kr 76.428,74

Lukning og genåbningsgebyr af vandforsyningen

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

kr 33.775,34

kr 7.618,87

kr 61.142,99

kr 6.374,00

For sen indsendelse af selvaflæsningskort/manglende selvaflæsningskort

kr 3.000,00

Variable bidrag i alt

Driftsbidrag, faste i alt

kr 3.000,00

Ledningsbidrag, VSK

Grundvandsbeskyttelse pr. m3

Fast afgift, grundvandsbeskyttelse

En familie- By- og 

fritidshuse

Egen stikledning

Flere husstande

Flere aftagere

90 %

kr 16.930,82

Tilslutning til vand uden tilladelse 

kr 17.581,84

Nr. Kongerslev vandforsyning
Takstblad, gældende fra 1.1.2020

Driftsbidrag, faste

Fast årlig afgift, pr. aftager/medlem

Flyttergebyr

Gebyrer

Rykkergebyr

kr 8.790,92

Vandmåler vedligeholdelse

Landhus

kr 3.000,00

kr 7.911,83

kr 54.858,33

kr 27.020,27

kr 3.000,00

kr 6.763,94 kr 6.087,55


