
Alle takstbladets beløbsangivelser er eksklusiv moms.

Driftsbidrag

Årlig fast afgift pr. ejendom/bolig 600,00 kr.

Vandafgift pr. m3 op til 1.000 m3 4,30 kr.

Vandafgift pr. m3 mellem 1.000 - 5.000 m3 3,30 kr.

Vandafgift pr. m3 over 5.000 m3 2,30 kr.

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 6,37 kr.

Måleraflæsning skal ske hvert år pr. 1. december og meddeles vandværket.

På baggrund af aflæsningen udarbejdes årsopgørelse, som udsendes sammen med acontoopkrævning.

Der udsendes 2 acontoopkrævninger. Årsopgørelse og 1. acontoopkrævning forfalder til betaling

pr. 15. marts, og 2. acontoopkrævning forfalder til betaling pr. 15. september.

Gebyrer for manglende betaling m.v.

1. rykker 50 kr.

2. rykker, varsel om lukning 100 kr.

Lukkegebyr 100 kr.

Genåbningsgebyr 800 kr.

Manglende indlevering af selvaflæsningskort 100 kr.

Ekstra opgørelse fx flytteopgørelse 100 kr.

Oplysninger 200 kr.

Tilslutningsafgifter

Gruppe 1

1 x anlægsbidrag á kr. 3.476 3.476

Ledningsbidrag 22.560

Stikbidrag 4.992

Tilslutningsafgift i alt 31.028

Gruppe 2

2 x anlægsbidrag á kr. 3.476 6.952

Ledningsbidrag 28.514

Stikbidrag 5.112

Tilslutningsafgift i alt 40.578

Gruppe 3

3 x anlægsbidrag á kr. 3.476 10.428

Ledningsbidrag 34.469

Stikbidrag 5.465

Tilslutningsafgift i alt 50.361
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Gruppe 4

4 x anlægsbidrag á kr. 3.476 13.904

Ledningsbidrag 40.422

Stikbidrag 5.816

Tilslutningsafgift i alt 60.142

Gruppe 5

5 x anlægsbidrag á kr. 3.476 17.380

Ledningsbidrag 46.392

Stikbidrag 6.165

Tilslutningsafgift i alt 69.937

Tilslutningsafgifter omfatter:

Anlægsbidrag (indskud i vandværket), ledningsbidrag samt stikbidrag og målerudlevering.

Gruppe 1 En eenfamilies bolig uden erhverv af nogen art tilknyttet, og uden større

grundareal end en naturlig grund for eenfamilies boliger. Forudsat årsforbrug max. 300 m3.

Gruppe 2 Mindre erhverv, butikker m.v. med eller uden bolig tilknyttet. Mindre landejendomme og

kvægløse landbrug. Forudsat årsforbrug max. 800 m3.

Gruppe 3 Mindre institutioner, mellem store erhverv, landbrug med mindre husdyrhold, minkfarme m.v.

Forudsat årsforbrug max. 1.500 m3.

Gruppe 4 Institutioner, erhverv og landbrug med årsforbrug over 1.500 m3. 

Forudsat årsforbrug max. 3.000 m3.

Gruppe 5 Alle med årsforbrug over 3.000 m3. Forudsat årsforbrug max. 10.000 m3.

Her gælder, at der i hvert enkelt tilfælde kan aftales, at den del af årligt vandforbrug, som

overstiger 3.000 m3, kan tillades indvundet fra egen boring eller brønd. I givet fald skal der

kun betales tilslutningsafgift efter gruppe 4 takst.

Større industrier m.v. efter forhandling.

Hvor der er mere end 1 bolig på samme stik på samme matrikel nr. betales 0,9 x anlægsbidrag og 

0,3 x ledningsbidrag for hver selvstændig bolig udover den første. Dette er betinget af fællesstik og måler.

Betaling af tilslutningsafgift indebærer, at vandværket i landdistrikter etablerer stik således, at den

enkelte aldrig kommer til at betale for mere end 200 mtr. Stikledning. I byområder føres stik til fortovskant

eller vejkant ved pågældende grund.

Hvor en grundejer i landdistrikt tilmelder sin ejendom til forsyning fra en tidligere etableret

forsyningsledning, skal der betales et tillæg på 20% til de anførte tilslutningsafgifter. Takstbladets

tilslutningafgifter vedr. landdistrikt er således kun gældende, når tilmeldning sker samtidig med

etablering af forsyningsledninger i området.

Når der besluttes etableret forsyningsledninger i et område, kan områdets grundejere tilmelde sig efter

takstbladets tilslutningsafgifter. Der vil skulle betales 50% af afgiften straks ved beslutning om

forsyningslednings etablering og 50% ved ejendommens tilslutning, dog senest 3 år efter

forsyningsledningens etablering i området.



Godkendt, den Godkendt, den 

Klovborg Vandværk Ikast-Brande Kommune
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