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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. 6,18 7.73 

Afgift til grundvandskortlægning pr. m3 (afregnes til SKAT) kr. 0,19  0,24 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) 
 

Excl. moms Incl. moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 3.779,84 4.724,80 

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år kr. 3.779,84 4.724,80 

- 501 – 2.000 m3/år (2 x bidrag) kr. 7.559,68 9.449,60 

- 2.001 – 5.000 m3/år (3 x bidrag) kr. 11.339,52 14.174,40 

- 5.001 – 10.000 m3/år (4 x bidrag) kr. 15.119,36 18.899,20 

Forsyningsledningsbidrag i byzone, zone 1 pr. ejendom (matr.nr.) indeks-
reg. 

kr. 9.647,02 12.058,78 

Forsyningsledningsbidrag i  zone 2A pr. ejendom (matr.nr.) faktor x3 kr. 28.941,06 36.176,33 

Forsyningsledningsbidrag i  zone 2B pr. ejendom (matr.nr.) faktor x5 Kr. 48.235,10 60.293,88 

Forsyningsledningsbidrag i  zone 2C pr. ejendom (matr.nr.) faktor x7 Kr. 67.529,14 84.411,43 

Stikledningsbidrag pr. stk., zone 1, indeksreguleret Kr. 7.790,28 9.737,85 

Stikledningsbidrag pr. stk., zone 2, indeksreguleret Kr. 7.790,28 9.737,85 

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. 
 

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”. 
 
 

Gebyrer 
 

Excl. moms Incl. moms 

Rykkegebyr  kr. 100,00  Momsfrit  

Flyttegebyr kr. 75,00  93,75 

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. 150,00  Momsfrit  

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler  og andre 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_____ / 2019. 

 

http://www.boeslumbakkervand.dk/

