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Takstblad for Skrillinge-Russelbæk Vandværk – 2019 

Driftsbidrag: Ekskl. moms Inkl.  
moms 

Fast årlig afgift pr. boligenhed 950,00 kr 1187,50 kr 
Plan 2030, årligt bidrag pr. boligenhed 1200,00 kr 1500,00 kr 
Vandmålerafgift(årligt) 120,80 kr 151,00 kr 
Pris pr. m3 6,80 kr 8,50 kr 
Statsafgift af ledningsført vand inkl. drikkevandsbidrag 6,37 kr 7,96kr. 
 
Anlægsbidrag 

  

Hovedanlægsbidrag   
Pr. boligenhed  7393,00 kr 9.241,25 kr 
Øvrige forbrugere på 0-499 m3 pr. år 7393,00 kr 9.241,25 kr 
Øvrige forbrugere på 500-1999 m3 pr. år 14.786,00 kr 18.482,50 kr 
Øvrige forbrugere på 2000-4999 m3 pr. år 29.572,00 kr 36.965,00 kr 
Øvrige forbrugere 5000-10000 m3 pr. år 51.751,00 kr 64.688,75 kr 
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling. 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller 
tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 
svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle. 

  

Forsyningsledningsbidrag *   
Pr. boligenhed 4.891,68 kr 6.114,60 kr 
Øvrige forbrugere på 0-499 m3 pr. år 4.891,68 kr 6.114,60 kr 
Øvrige forbrugere på 500-1999 m3 pr. år 9.783,36 kr 12.229,20 kr 
Øvrige forbrugere på 2000-4999 m3 pr. år 19.566,72 kr 24.458,40 kr 
Øvrige forbrugere 5000-10000 m3 pr. år 34.241,76 kr 42.802,20 kr 
Stikledningsbidrag   
Stikledningsbidrag, pr. stk. (32 mm, standard) 2.038,20 kr 2.547,75 kr 
Stikledningsbidrag, pr. stk. (40 mm, pr.30m.) 800,00 kr 1.000,00 kr 
Større stikledninger- priser oplyses af vandværket og skal 
godkendes af kommunen 

  

Gebyrer   
Rykkergebyr 100,00 kr Momsfri 
Gebyr for aflæsning af vandmåler 250,00 kr 312,50 kr 
Flyttegebyr til fraflytter  150,00 kr 187,50 kr 
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler 
v/hushandel 

250,00 kr 312,50 kr 

Lukkegebyr pr. gang + VVS omkostninger **(opkræves ved 
genåbning) 

200,00 kr Momsfri 

Genåbningsgebyr(Hertil kommer faktiske omkostninger)** 1000,00 kr 1250,00 kr 
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Generelle oplysninger/betingelser: 

 

Driftsbidrag opkræves pr. kalenderår forud. 

Evt. andre afgifter pålagt af lovgivningen kan opkræves ud over de her nævnte. 

*indexreguleret 
** VVS- omkostninger er momspligtige og opkræves ud over de her nævnte 
Takstbladet er udarbejdet udfra retningdlinjerne i DVF vejledning i samarbejde med 
Vandværkernes EDB Service i Holsted. 
 
Der henvises i øvrigt til : 
Regulativ for Skrillinge-Russelbæk Vandværk(leveringsbetingelser). 
 
Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Middelfart kommunalbestyrelse  
den 7 november 2018 

 

 

 

 

      

 

 

 

 


