
TAKSTBLAD 2020 – BÅRING ASPERUP VANDVÆRK 

Bilag 1 

DRIFTSBIDRAG: 

Prisen for vand betales pr. forbrugt kubikmeter vand, vandskat til staten og fast årligt driftsbidrag 

således: 

 

 Excl. moms Incl. moms 
   
Vandpris pr. m3 5,00 kr. 6,25 kr. 
   
Statsafgift af ledningsført vand pr. kubikmeter (vandskat) 
inkl. bidrag til statens grundvandskortlægning  
(6,18 + 0,19 = 6,37 kr. pr. kubikmeter) 

6,18 kr. 7,73 Kr. 

   
I alt pr. kubikmeter vand 11,18 kr. 13,98 Kr. 
   
Fast afgift pr. kvartal pr. enhed/forbrugssted 275,00 Kr. 343,75 Kr. 

 

 

BYGGEVAND: 

 Excl. moms Incl. moms 
   
Min. pr. ejendom 550,00 kr. 687,50 kr. 
   
Større byggerier afregnes efter måler pr.m3 5,00 kr. 6,25 kr. 
   
Alle faktiske håndværkerudgifter ved etablering og 
demontering af tappesteder og evt. målerbrønd afholdes af 
bygherren. 

  

              

                                                                                  

GEBYRER: 

 Excl. moms Incl. moms 
   
Restancerykker   150,00 kr. 187,50 kr. 
   
Lukkebrev 200,00 kr. 250,00 kr. 
   
Genåbning efter lukning 1200,00 kr. 1500,00 kr. 
   
Alle håndværkerudgifter ved lukning og genåbning 
betales iflg. regning. 
 

  

 

 



 Excl. moms Incl. moms 
   
Afbrydelse af stikledning 1200,00 kr. 1500,00 kr. 
   
Ekstraordinært arbejde ifm. afbrydelse og genetablering 
afregnes håndværkerudgifter iflg. regning. 

  

   
Rykkergebyr for manglende eller for sen returnering af 
selvaflæserkort 

200,00 kr. 250,00 kr. 

   
Ved manglende indlevering af selvaflæserkort efter rykker, 
foretages der manuel aflæsning. Dette udløser et yderligere 
gebyr på 

750,00 kr. 937,50 kr. 

   
Brydning af plombe på måler 750,00 kr. 937,50 kr. 
   
Overtrædelse af vedtægterne § 10   750,00 kr. 937,50 kr. 

 

Takster og gebyrer er godkendt af Middelfart Kommune den ultimo November 2019. 

 

TERMINER: 

Forbrugsafgifter opkræves 4 gange årligt. Der betales a`conto 4 gange årligt og slutafregnes sammen 

med 2.a`conto opkrævning for det følgende år, på grundlag af én årlig målerselvaflæsning i 

december. Ved tilbagebetaling sker der modregning af første kvartals a`conto opkrævning. 

 

ANLÆGSBIDRAG: 

Inden der kan etableres en vandforsyning, skal der betales anlægsbidrag til Baaring-Asperup 

Vandværk. Anlægsbidraget består af tre dele: hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og 

stikledningsbidrag. 

 Excl. moms Incl. moms 
   
Anlægsbidrag pr. enhed 6.000,- kr. 7.500,- kr. 
   
Forsyningsledningsbidrag pr. enhed (1) 4.800,- kr. 6.000,- kr. 
   
Stikledningsbidrag (2) 5.400,- kr. 6.750,- kr. 
   
Samlet pris for anlægsbidrag 16.200,- kr. 20.250,- kr. 

 

1)     Forsyningsledningsbidrag dækker bidrag til hovedforsyningsnettet, vand måler med tilhørende 

murgennemføring og kugleventiler samt installering heraf. 

 

             

 



2)     Stikledningsbidrag dækker max. 12 m. 40mm stikledning til skel, 40 mm stophane, opgravning i 

fortov, evt. vejunderføring og opgravning til skel, dog max. 12 m. fra hovedledning, endvidere 

tilslutning til hovedledning og installering af stikledning og stophane samt stophanedæksel og flise. 

Er der mere end 12 m. stikledning betales overskydende opgravning og stikledning efter kostpris. 

Ved stikledning i dimensioner over 40 mm bortfalder ovennævnte stiklednings-bidrag og stikledning, 

stophane, installering og opgravning m.m. betales efter kostprisen. 

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering gælder kun, hvor ejendommen har facade 

til vandværkets nuværende hovedledningsanlæg. Ved forsyningsetablering udenfor nuværende 

hovedledningsanlæg forhandles tilslutningsafgift med bestyrelsen, der efterfølgende skal have 

denne aftale godkendt af Middelfart Kommune, jvf. vandforsyningslovens § 53 stk. 1. 

 

MÅLERBRØNDE: 

Ved sommerhuse og andre huse, der ikke beboes helårs eller hvor måleren ikke kan anbringes 

hensigtsmæssigt og eller frostfrit, skal der opsættes målerbrønd, heri placeres der placeres rustfri 

haner, vandmåler, kontrollerbar kontraventil samt luftventil. Målerbrønden anbringes ca. 1 m inde 

på grunden. 

Ved eksisterende boliger / industri hvor vandmåler ikke er placeret efter forskrifter, kan vandværket 

forlange at der monteres målerbrønd. 

Pris for målerbrønd (ekskl. opgravning) er kostpris. 

Afgiften for etablering betales kontant efter skriftlig tilmelding. Etablering finder først sted, når 

betaling er indgået. 

 

ENHEDSFORDELING: 

Tilslutningsafgiften beregnes efter nedenstående tabel: 

Antal enheder:  Forventet årsforbrug:  Anlægs -og forsyningsledningsbidrag 

 

     1,0                               160m3                                 10.800 kr. 

     2,0                               360  --                                  21.600  -- 

     2,5                               667  --                                  27.000  -- 

     3,0                               833  --                                  32.400  -- 

     3,5                               1000  --                                37.800  -- 

     4,0                               1215  --                                43.200  -- 

     5,0                               1645  --                                54.000  -- 

     6,0                               2075  --                                64.800  -- 

 

     7,0                               2500  --                                75.600  -- 



     8,0                               3055  --                                86.400  -- 

     9,0                               3610  --                                97.200  -- 

   10,0                               4165  --                               108.000  -- 

   11,5                               5000  --                               124.200  -- 

   15,5                               7500  --                               167.400  -- 

   19,5                             10000  --                               210.600  -- 

 

Hvis en virksomheds forbrug overstiger 10.000 m3/år, forhandles tilslutningsafgiften med 

bestyrelsen. Aftalen skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Stikledningsbidrag er for dimension 40 mm kr. 5.400 Ex. Moms, som beskrevet ovenfor. Større 

dimensioner er altid kostpris. 

Installering af udstyr, der momentant har ekstra stort vandforbrug (f.eks. sprinklere) medfører 

forøget bidrag. 

For sæsonvirksomheder må det faktiske årsforbrug divideres med antallet af måneder i sæsonen og 

ganges med 12 for at finde det årsforbrug, der skal bestemme fordelingstallet. 

Der henvises i øvrigt til: 

Vejledning nr. 1 fra 1986 ” Vandværkstakster” fra Miljøstyrelsen. 

 

Forøget tilslutningsafgift: 

Forøget tilslutningsbidrag opkræves i henhold til regulativets pkt. 3 – 4. 

Drifts- og anlægsbidrag er godkendt af Middelfart Kommune ultimo. November 2019. 

 

  

 


