
TAKSTBLAD 2022 

 for AquaDjurs A/S Vandforsyning - Hevring forsyningsområde 

(Gældende fra 01.01.2022) 

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14.12.2021  

DRIFTS BIDRAG    

Priser Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms  

Vand pr. m3  

Takst 1   -   til og med 500 m3/år    

Takst 2   -   501 - 20.000 m3/år    

Takst 3   -   over 20.000 m3/år     

 

0    

0  

0 

 

0 

0 

0 

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³  6,37 7,96 

Fast bidrag vand pr. ejendom pr. år  0 0 

Fast bidrag pr. ejendom uden måler, pr. år 0 0 

Rykkergebyr ved manglende måleraflæsning  100,00  Momsfrit 

Gebyr for aflæsning af vandmåler pr. gang og forgæves kørsel ifm. aflæsning/udskiftning 

(Rekvireret eller gennemført ved AquaDjurs foranstaltning)  

600,00  750,00 

Erstatning for ødelagt/bortkommen vandmåler  

Qn 2,5 alm. vandmålere ekskl. udgift til montering  

Qn 2,5 elektroniske vandmålere ekskl. udgift til montering  

Qn 6,0 alm. vandmålere ekskl. udgift til montering  

Qn 6,0 elektroniske vandmålere ekskl. udgift til montering  

Større vandmålere efter regning 

 

   400,00 

975,00 

   640,00 

2.325,00  

 

   500,00 

1.218,75 

   800,00 

2.906,25  

Ekstra stik (sprinkler) uden måler, fast bidrag pr. år 

Stik op til 75 mm 

4.500,00 

 

5.625,00 

Lukkegebyr + omk. ved lukning 1.000,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr + omk. ved genåbning 1.000,00 1.250,00 

TILSLUTNINGSBIDRAG (Anlægsbidrag)   

For vandtilslutning betales anlægsbidrag som består af et forsyningsledningsbidrag og et 

stikledningsbidrag.  
  

Forsyningsledningsbidrag til etablering og renovering af forsyningsledninger.  22.045,00 27.556,25 

Stikledningsbidrag til etablering af stikledning og stophane/målerbrønd. 25/32/40 mm:  

 

Større dimension stikledning udføres efter regning.  

Stikledninger længere end 10 m. målt mellem anboring og grundgrænse udføres efter regning.  

  7.837,00  

 

  9.796,25  

 

Normalt tilslutningsbidrag for en boligenhed/parcelhus  29.882,00 37.352,50 

REGULERING AF BIDRAG   

Anlægsbidragene og fast bidrag vand reguleres iht. prisudvikling jf. prisloftbekendtgørelsen.    

2022  

Vi sørger for rent vand       



YDELSE/GEBYR Kr. ekskl. 

moms 
Kr. inkl. moms  

Gebyr for betalingsaftaler 150,00 Momsfrit 

Kopi af årsafregning   100,00 125,00 

Flytte- / ejerskifteafregning  100,00 125,00 

Ændring af regning / á conto opkrævning  

(forårsaget af ingen eller fejlbehæftet indberetning fra kunden)  

100,00 125,00 

Gebyr for opkrævning via giro    50,00   62,50  

Rykkergebyr  100,00 Momsfrit  

Ved manuel udbetaling udbetales der ikke beløb under 25,00 kr. inkl. moms   

   


