
 

Takstblad 2016 
Boeslum Bakker Vandværk I/S 

Driftsbidrag  Excl. 
moms  

Incl. 
moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 380,00   475,00 

Målerafgift pr måler kr. 50,00 62,50 

Vandafgift pr. m3. kr. 2,75 3,44 

Afgift på ledningsført vand pr. m3 (afregnes til SKAT) kr. 5,86 7,33 

Afgift til grundvandsbeskyttelse pr. m3 (afregnes til SKAT) kr. 0,39  0,49 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. 
moms 

Incl. 
moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, 
andelsbolig 

kr. 3.798,02 4.747,53 

                                    Øvrige forbrugere  0 – 500 m3/år kr. 3.798,02 4.747,53 

                                        -               501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag) kr. 7.596,04 9.495,05 

                                        -            2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag) kr. 11.394,06 14.242,58 

                                        -           5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag) kr. 15.192,08 18.990,10 

Forsyningsledningsbidrag i byzone, zone 1 pr. ejendom 
(matr.nr.) indeksreg. 

kr. 9.209,36 11.511,70 

Forsyningsledningsbidrag i landzone zone 2 pr. ejendom 
(matr.nr.) 

kr. 46.046,80 57.558,50 

Stikledningsbidrag pr. stk., zone 1, indeksreguleret Kr. 7.531,30 9.414,13 

Stikledningsbidrag pr. stk., zone 2, indeksreguleret Kr. 7.531,30 9.414,13 

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. 
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. 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for 
ledningsarbejder pr. 1. oktober”. 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt af få 
refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. 
gældende lovgivning 
 

Gebyrer  Excl. 
moms 

Incl. 
moms 

Rykkegebyr  kr.       100,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr. 150,00 Momsfrit  

Flyttegebyr kr. 75,00  93,75 

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. 150,00  Momsfrit  

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved 
hushandel 

Kr. 250,00 312,50 

Genåbningsgebyr som tillægges de faktiske omkostninger ved 
lukning og genåbning 

kr. 500,00 625,00  

  Afgifter og á conto vandforbrug opkræves halvårligt i marts og september. 
Årsopgørelser afregnes sammen med 1. á conto. 
Ejerskifte og adresseændring meddeles til vandværket, der også laver opgørelserne 
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ Syddjurs Kommune, den_____ /     2016 

 


