
Takstblad for Nygård omegns vandværker A.m.b.a.  2022 

Tilslutningsafgifterne skal dække vandværkets udgifter til udvidelse af vandværkets nye 

forsyningsledninger og hovedanlæg. 

 

 
Driftsbidrag beregnet ud fra driftsbudget  Ekskl. moms Inkl. moms 

Fast årligt bidrag pr. boligenhed / Erhvervsenhed kr. 800,00 1.000,00 

Fast årligt bidrag pr. måler kr. 200,00 250,00 

Pris pr. m3 kr. 3,60 4,50 

Erhvervsbrugere der aftager mere end 1000 m³/år vil 

kunne opnå en mængderabat på 25% af 

kubikmetertakst, såfremt kubikmetertakst bliver større 

end 4 kr./m³ 

   

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. 

bidrag til grundvandskortlægning. 
kr. 6,37 7,96 

 

Tilslutningsbidrag (tilslutningsafgift)  
Ekskl. 
Moms 

Inkl. moms 

Kategorier:    

Enfamiliehus i bymæssig bebyggelse kr. 33.000 41.250 

Mindre landbrug og huse i åben land kr. 43.000 53.750 

Gård med husdyrhold kr. 53..000 66.250 

 
Såfremt tilslutningsudgifterne reelt overstiger ovennævnte beløb, betaler den nye 

andelshaver også det overskydende beløb. 

 
For alle kategorierne er indskuddet kr. 10.000,00 til installationer på vandværket.  

Dette beløb er inkluderet i tilslutningsbidraget. 

 
Byggemodningsforetagendet skal betale faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, 

samt bidragene til hovedanlæg og stikledning. Tilslutningsbidraget betales forud, med 

mindre der aftales andet. 

Tilslutning af nye forbrugere med Forbrug over 8.000 m3 pr. år fastlægges efter 

forhandling med vandværket og godkendelse af bestyrelsen, såfremt det ikke er 

uhensigtsmæssigt for vandværket og andre allerede tilslutte forbruger. 



Brandhaner og sprinkleranlæg: der kan opkræves et gebyr svarende til den årlige 

faste afgift.  

Afhentning af vand ved vandværket kun efter aftale med bestyreren ...... 15,- Kr./m3 

Der betales et aconto beløb for første halvår baseret på skønnet forbrug.  

Vandmåleren aflæses ultimo december måned, hvorefter endelig årsopgørelse udsendes. 

For lejeboliger afregnes efter fælles vandmåler opsat af vandværket. Der betales fast afgift pr. 

lejemål fra det tidspunkt, lejligheden står klar til indflytning. 

Gebyrer  Ekskl. Moms Inkl. moms 

Rykkegebyr ved manglende betaling Kr. 100,00 Momsfrit 
Flytteopgørelsesgebyr Kr. 200,00 momsfrit 
Byggevand tilslutning / nedtagning pr. 
boligenhed + forbrugstakster 

Kr. 1.000,00 1.250,00 

Forgæves kørsel efter aftale til forbruger Kr. 200,00 250,00 
Lukke gebyr 1) Kr. 1.000,00 momsfrit 
Genåbningsgebyr 1) Kr. 1.500,00 1.875,00 

 
 

1) Hertil kommer de faktiske udgifter. 
 
 

Takstblad godkendt af Vejle Kommune, den 8. april 2022 
 


