ANLÆGSBIDRAG (tilslutningstakster) 2014

Anlægsbidraget for første forbruger i bygninger med flere forbrugere
betales med normalt bidrag, for de efterfølgende forbrugere i samme
bygning reduceres bidraget for hovedanlæg og forsyningsledninger
med 20%.

Anlægsbidraget omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger.

Hovedanlægsbidrag
3

0300 m ….……..
3
301 600 m ….….….
3
601 - 1.200 m ….….….
3
1.201 - 2.500 m …...……
3
2.501 - 5.000 m ….……..
3
5.001 - 10.000 m ….……..
3
10.001 - 20.000 m ….……..

Forbrugere med årsforbrug:

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5.500
7.000
9.500
13.500
19.500
28.000
40.500

Sprinkleranlæg:
2

For stik til sprinkleranlæg betales anlægsbidrag pr. m etageareal, som
omfattes af sprinkler anlægget .......………………………..…… kr. 12,00
Ønskes der ændringer ved eksisterende forsyningsledninger, som
f.eks. fremføring af større dimensioner, montering af kvarter ventiler m.
m. betales omkostningerne, som er forbundet derved.

Forsyningsledningsbidrag
Byzone ……..………....….……………..… kr. 7.000
Landzone …..……………………………... kr. 27.000
I erhvervsområder betales de faktuelle omkostninger

Stikledningsbidrag
32 mm ………..…..…………..……….......
40 mm ………….…...……………………..
50 mm …………..…..……………..……....
63 mm ……………..….…………………...

kr. 6.500
kr. 8.200
kr. 10.000
kr. 11.850

Priser på større stikledninger oplyses af vandværket.

BETALINGS FORHOLD
Byggemodning :
Anlægsbidraget ved byggemodninger afregnes aconto med 80% af det
samlede bidrag. Bidraget skal være indbetalt før byggemodningen
iværksættes.
Rest anlægs-bidraget er forfalden til betaling når installationen tilmeldes og skal være indbetalt før afspærringsanordningen (stophanen)
åbnes.
Lokalplan eller udstykningsplan er styrende for antallet af grunde.
Andre tilslutninger:
Anlægsbidraget er forfalden til betaling når installationen tilmeldes og
skal være indbetalt før afspærringsanordningen (stophanen) åbnes.

Eksempler:
Byzone:
3

Bidrag til hovedanlæg, årsforbrug op til 300 m …….....… kr. 5.500
Bidrag til forsyningsledninger ………………………..…...... kr. 7.000
Bidrag til stikledning, 32 mm ……………………..………... kr. 6.500
Anlægsbidrag pr. forbruger ……..………………………….. kr. 19.000
Landzone:
3

Bidrag til hovedanlæg, årsforbrug op til 300 m ……...….. kr. 5.500
Bidrag til forsyningsledninger …………………………...…. kr. 27.000
Bidrag til stikledning, 32 mm ……………………..….…..… kr. 6.500
Anlægsbidrag pr. forbruger ………………..………….….... kr. 39.000

Ændres forudsætningerne for de betalte anlægsbidrag, f.eks. ved en
om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, betales
den forøgelse af anlægsbidraget der svarer til ændringen, beregnet ud
fra gældende takstblad.
Grundejerne bekoster selv jordledningen fra afspærringsanordningen
(stophane). Jordledningen vedligeholdes af grundejeren.
Til afspærringsanordningen (stophane) leverer vandværket spindelgarniture og dæksel. Vedligeholdelsen af disse påhviler grundejeren.

Samtlige priser er ekskl. Momsafgift.

