
 
 
 

Kjeldbjerg Vandværk 
 

Takstblad for 2022 
 
 
Driftsbidrag Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
 
Fast årlig afgift pr. ejendom pr boligenhed 875 1.093,75 
Vandafgift pr. m3 ved forbrug 0 – 1.000 m3 5,89 7,37 
Vandafgift pr. m3 ved forbrug 1.000 – 5.000 m3 3,60 4,50 
Vandafgift pr. m3 ved forbrug 5.000 -> m3 1,75 2,19 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 6,37  7,96 
 
 
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) 
 
Hovedanlægsbidrag:    
pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig   11.939,06 14.923,83 
Øvrige forbrugere 0 – 500 m3 pr. år   11.939,06 14.923,83 
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3 pr. år (2 x bidrag)   23.878,14 29.847,68 
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m3 pr. år (3 x bidrag)   35.817,22 44.771,53 
Forsyningsledningsbidrag i byzone: 
pr. ejendom (matr. nr.)     4.747,42 5.934,28 
Forsyningsledningsbidrag i landzone: 
pr. ejendom (matr. nr.)     31.749,22 39.686,55 
Stikledningsbidrag pr. stk. (32 og 40 mm)    8.288,19 10.360,24 
 
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning 
betales af grundejer ved tilslutning. 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle. 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder 
pr. 1. oktober”. Seneste er pr. 1. oktober 2021. 
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.  
 
Gebyrer 
Rykkergebyr    100,00 moms frit 
Flyttegebyr    150,00 187,50 
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel  150,00 187,50 
Genåbningsgebyr, excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning 500,00 625,00 
 
 
Betalingsbetingelser 
Driftsbidrag opkræves halvårligt med forfald pr. 20. marts og 20. september. 
Såfremt driftsbidrag ikke betales rettidigt udsendes rykker med en betalingsfrist på 10 dage. 
Er betalingen stadig ikke indgået udsendes meddelelse om at der vil ske lukning af vandforsyningen 
såfremt betalingen ikke er indgået inden 10 dage. 
 
Rykkergebyrer påføres rykkeropkrævningerne. 
 
Anlægsbidrag opkræves med 14 dage netto. 


