
Bylderup Bov Vandværk a.m.b.a 

Formand: Peter Sørensen Tlf. 74762686 el 24989483 

Kasserer: Thomas.Petersen  Tlf  74762468 el 24277834                                                                                                         . 

                                                                                                                                                                                                                                     

Takstblad fra 1.-11. 2019 – 31.-10. 2020 

Drifts bidrag Kr. excl. moms                Kr. Incl. Moms 

Fast årlig afgift pr. måler 320,00 kr 400,00 kr 

Vandafgift / driftsafgift 3,20 kr 4,00 kr 

Stats afgift af ledningsført vand pr 
m3 (vandskat) 

 
                                                      6,37 kr 

 
7,96 kr 

   

 

Anlægsbidrag  Ved forskellige Typer  af Ejendomme 

 
Forsyningsbidrag 
Byzone 

Hovedanlæg 
 

10000,00 kr 

Forsyningsledning 
 

7000,00 kr 

Stikledning 
 
      7000,00 kr 

Kr.excl moms 
 

24000,00 kr 

Kr. incl moms 
 

30000,00 kr 

 
Forsyningsbidrag 
Landzone og 
Industriområde 

 
 

10000,00 kr 

 
 

10000,00 kr 

 
          
         8000,00 kr 

 
 

28000,00 kr 

 
 

       35000,00 kr 

Forsyningsbidrag 
Store tilslutninger 
Hvor der kræves stor 
måler og brønd og 
større ledninger 

 
 

12000,00 kr 

 
 

15000,00 kr 

 
 

10000,00 kr 

 
 

37000,00 kr 

 
 

46250,00 kr 

Ved ændring fra alm. til 
stor tilslutning 

 
2000,00 kr 

 
4000,00 kr 

 
       4000,00kr 

 
10000,00 kr 

 
       12500,00 kr 

      

Stikledningsbidraget er er incl. Målerbrønd, det er højere ved store tilslutninger fordi brønd og stikledning skal være 

større. 

Tilslutningsbidrag skal være betalt inden tilslutning.  Tilslutning skal udføres af autoriseret vvs installatør. 

Kvittering for betaling skal forevises vvs installatør. 

Gebyrer* 
 

Kr. excl.moms Kr incl. Moms 

 1.Rykker ved for sen indbetaling 100,00 kr Momsfri 

2 Rykker sker ved at vandværket 
orientere om at der lukkes for 
vandet 

 
 

100,00 kr 

 
 

Momsfri 

Flyttegebyr 100,00 kr 125,00 kr 

Åbnings gebyr efter lukning                                               2000,00 kr 2500,00  kr 

Vand til Brandslukning afregnes 
efter gældende takster 
Fast årlig afgift 

Vandafgift/driftsafgift og statsafgift 
af ledningsført vand               9,57 kr 
                                                 320,00 kr 

                                               
                                                  11,96 kr 
                                                400,00 kr 

 

Betales  forfaldne afgiter ikke rettidig efter rykkere vil vandværket lukke for vandet uden yderligere varsel 

 

Afgifter opkræves kun hos ejere af ejendomme, der kan laves skriftlig aftale med ejeren om opkrævning hos lejer. 

 

Hvis en ejendom har været på tvangsauktion,  og den ny ejer ikke vil have åbnet for vandet straks, er den nye ejer 

forpligtet til at betale de faste årlig afgifter, ellers er vandværket berettiget til at slette tilslutningen efter 1. år. 

Der skal så betales ny tilslutnings afgift, for at få vand til ejendommen igen 

Bestyrelsen 


