
Takstblad for Egtved Vandværk 2021 
 

Anlægsbidrag 
Betales ved ejendommens tilslutning, og bidraget består af: 

1. Hovedanlægsbidrag 
2. Forsyningsledningsbidrag 
3. Stikledningsbidrag 
 

Hovedanlægsbidrag – betales efter fordelingsnøgle: 1 boligenhed = 1 (op til 500 m3 vand) 
 Øvrige forbrugere (landbrug, erhverv og institutioner):
 Op til 1000 m3 = x2, Op til 2500 m3 = x3, Op til 5000 m3 =x5
 Op til 7500 m3 =x7, Op til 10000 m3 = x8 
 
Hovedanlægsbidrag: pr. boligenhed…………………………………………………………………  6.566,00 kr. 

 
Forsyningsledningsbidrag: pr. boligenhed 
Zone 1 = byzone – En familiebolig, intuitioner, kontor og  
liberalt erhverv uden tilknytning til bolig…………………………………………………………. 10.331,00 kr. 
 
Zone 2 = landzone……………………………………………………………………………………………. 30.933,00 kr. 
 
Stikledningsbidrag Zone 1: pr. boligenhed 
32mm stikledning med stophane………………………………………………………………………16.295,00 kr. 
40 mm stikledning med stophane……………………………………………………………………  19.795,00 kr. 
 
Stikledningsbidrag zone 2: pr. boligenhed 
32 mm stikledning med stophane………………………………………………………………………20.060,00 kr. 
40 mm stikledning med stophane………………………………………………………………………23.560,00 kr. 
50 mm stikledning med stophane………………………………………………………………………29.500,00 kr. 
63 mm stikledning med stophane………………………………………………………………………36.750,00 kr. 
 

Driftsbidrag 
Fast afgift: 
1 bolig-/erhvervsenhed – forbrug max. 500 m3 pr. år ...........................      800,00 kr./årligt 
2 bolig-/erhvervsenheder – forbrug max. 1000 m3 pr. år ......................  1.200,00 kr./årligt 
3 bolig-/erhvervsenheder – forbrug max. 2500 m3 pr. år ......................  1.600,00 kr./årligt 
4-5 bolig-/erhvervsenheder – forbrug max. 5000 m3 pr. år ..................  2.000,00 kr./årligt 
6-10 bolig-/erhvervsenheder – forbrug max. 7500 m3 pr. år ................  2.400,00 kr./årligt 
11-25 bolig-/erhvervsenheder – forbrug max. 10.000 m3 pr. år ...........  3.199,00 kr./årligt 
Over 26 bolig-/erhvervsenheder – forbrug max. 15.000 m3 pr. år ........  3.999,00 kr./årligt 
 
Målerleje:  ........................................................................  200,00 kr./årligt pr. afregningsmåler 
Vandafgift pr. m3:  ............................................................  4,90 kr./m3 

Statsafgift på ledningsført vand: ......................................  6,18 kr./m3 

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse…………………………………… ………0,19 kr./ m3 

 

 
Brandskabe, sprinkleranlæg og private brandhaner: ......  Der kan opkræves et gebyr svarende til den årlige faste afgift 
 

Gebyrer 
Flytteopgørelsesgebyr: .................................................... …200,00 kr. 
Rykkergebyr: .................................................................... . .100,00 kr. (momsfri)  
Genåbningsgebyr: ............................................................ 1.000,00 kr. + faktiske håndværkerudgifter 
Byggevand tilslutning / nedtagning .................................  ...800,00 kr. pr. boligenhed + forbrugstakster 
EAN-gebyr…………………………………………………………………… ……50,00 kr. 
 
Alle priser er excl. moms. 
 
Takstbladet er enstemmigt godkendt på bestyrelsesmøde den.2 november 2020 
Takstbladet er godkendt af Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Landbrug & Vand, den 3.december 2020 

Institutioner, landbrug og 

erhverv med større 

forbrug betaler fast afgift 

efter forbrugsskalaen. 


