
 TAKSTBLAD  

for 

Højslev Kirkeby Vandværk A. m. b. a. 

2020 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2020 
Alle takster er excl. moms og excl. statsafgift for ledningsført vand og 

drikkevandsbidrag  

Driftsbidrag 
Ejendomme der forsynes fra Højslev Kirkeby Vandværk betaler: 

Fast bidrag (pr. måler) kr. 700,00 excl. moms 

M3pris kr.    6,60 excl. moms  

Statsafgift for ledningsført vand er i 2020 fastsat til 6,18 kr./m3 excl. moms 

Desuden skal der til Staten betales et drikkevandsbidrag på 0,19 kr./m3 excl. moms 

Disse afgifter til Staten opkræves sammen med driftsbidragene til vandværket. 

ANLÆGSBIDRAG (TILSLUTNINGSAFGIFT) 

Anlægsbidrag omfatter: 

- Bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledningsnet

- Bidrag til stikledningsnet

KATEGORI KUBIKMETER ANPARTER HOVEDANLÆG LEDNINGER STIKLEDN. I ALT 

Parcelhus 200 1 6159 10558  8159 24876 

Landejendom 300 1,4 8583 14781 8159 31523 

Landbrug 2000 3,5 21574  36960 8159 66693 

(alle anførte priser er ekskl. Moms) 

Anlægsbidrag reguleres efter indeks fra Danske Vandværker. Indekstal pr. ultimo 2019 er fastsat til 

102,59 

Tilslutningsafgiften beregnes ud fra forventet forbrug. Tilslutningsafgiften reguleres, hvor allerede 

tilsluttede forbrugere øger vandforbruget med mere end 25% beregnet som et gennemsnit for en 

toårig periode, hvor vandforbruget for 2016 lægges til grund for stigningen. For ny tilsluttede 

forbrugere foretages tilsvarende regulering i forhold til det ved tilslutningen anslåede vandforbrug. 

I tilfælde af tilslutning af installationer med særligt stort vandforbrug, fastsættes tilslutningsafgiften 

efter forhandling i hvert tilfælde, ligesom der hvor vandforsyningen af en institution eller 

virksomhed er indrettet på i katastrofetilfælde at kunne forsyne virksomheden med vand, der langt 

overskrider det normale årlige forbrug (sprinklere), kan der beregnes en ekstra betaling for dette. 

Målere udleveres af vandværket, og forbliver vandværkets ejendom. 

Opkrævning sker over to rater i hhv. april og oktober. 



Gebyrer mv.: 

 

 Rykkergebyr for manglende indberetning af forbrug 120,00 kr. 

 Gebyr for aflæsning af vandmåler 270,00 kr.   

 Lukkebesøg /lukkegebyr ved målerur 250,00 kr. momsfri 

 Genoplukning ved målerur 250,00 kr  

 Rykkergebyr ved udebleven indbetaling 150,00 kr. momsfri. 

 Rykkergebyr ved udsendelse af lukkebrev 250,00 kr. 

 Gebyr ved flytteopgørelse  150,00 kr. 

 Ejeren betaler udover gebyret de faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.. 

 Genåbning finder først sted, når hele det skyldige beløb er betalt 

 

Øvrigt: 

Ejeren betaler alle udgifter ved afpropning og sløjfning af stikledning (ved hovedledning). 

 

Ejeren betaler de faktiske udgifter til kontrol af vandmåler, hvis måleren er i orden, og kontrollen 

er sket på ejerens foranledning.  

 

Ejeren betaler alle udgifter til udskiftning af måler grundet frostsprængning  

 

 

I ”Regulativ for Højslev Kirkeby Vandværk A.m.b.a.” er de nærmere forhold mellem forbrugerne 

og vandforsyningen beskrevet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




