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Pkt. 1 - TILSLUTNINGSBIDRAG 
 

 

1A FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG 
 

Som fordelingsprincip gælder fra 1. august 2005 at en bolig uanset beliggen-

hed i byzone eller landzone pålignes 1 part 

 

 Partpris kr.  14.679 

 

 Særlige forbrugere kan pålignes bidrag i forhold til forbrugets størrelse. 

 

 Ekstraordinære ledningsbidrag forrentes ikke, og refusionsretten bortfalder 

efter 10 år. 

 

 

1B HOVEDANLÆGSBIDRAG 
 

 Bolig i byzone og i landzone kr. 4.598 

 

Særlige forbrugere kan pålignes bidrag i forhold til forbrugets størrelse. 

 

 

1C STIKLEDNINGSBIDRAG 

 

 Bolig i byzone og i landzone kr. 7.284 

  

Afgiften indbefatter 1” stophane. Ved større dimensioner fastsætter vandfor-

syningen bidraget i hvert tilfælde. 

 
Tilslutningsbidraget udgør summen af forsyningsledningsbidrag (1A) + hovedan-

lægs-bidrag (1B) + stikledningsbidrag (1C). 

 

Tilslutningsbidraget for en bolig udgør i alt kr. 26.561 
 

Stikledninger er Outrup Vandforsynings ejendom frem til stophanen eller maksimalt 1 

m fra skel, såfremt stophanen står længere væk end 1 m fra skel. 

 
 



Pkt. 2 - Vandafgift 
 

 Grundtaktst, måler M 25 (3/4”) kr. 600   

 Grundtakst, måler M40 (1”) kr. 1.200  

 Markhaner, ½ grundtakst kr. 440 

 Pris pr. m³ kr./m3  2,61 

(Pris incl. afgifter: 8,86 kr./m3,  

heraf afgifter jfr. pkt. 3 = 6,25 kr./m3) 

 

Pkt. 3- Vandskat og Indvindingsafgifter  
  

* Statsafgift på ledningsført vand kr./ m3 5,86  

* Statsligt grundvandsgebyr (2013 – 2017) kr./ m3 0,39 
 

Pkt. 4 - Særlige afgifter 
 

* Flyttegebyr (ud over 1 årlig opgørelse) kr. 300 

* Gebyr ved for sen indbetaling kr. 100 

* For hver rykker tillægges yderligere kr. 100 

* Gebyr for aflæsning af vandmåler pr. stk. **) kr. 300 

* Gebyr for manglende vandmåler kr. 3.000 

* Lukningsgebyr kr. 3.300 

* Genåbningsgebyr kr. 3.300 

* Gebyr for ændring af à conto kr. 150 

* Gebyr for manglende reaktion/tilstedeværelse  

efter varsel om udskiftning af vandmåler *) kr. 300 

* Kopi af årsopgørelse incl. forsendelse kr. 150 

 
*) Såfremt det ikke er muligt at komme i kontakt med forbrugeren efter udsendelse af 2 

varsler forud for målerudskiftning eller tilsvarende undladelse af indberetning af vandfor-

brug, vil der på Vandværkets foranledning, men på forbrugerens regning, blive foretaget en 

tvangsflytning af måleren til en placering i en nedgravet udendørs målerbrønd tæt ved 

ejendommens skel.  

 

**) Såfremt aflæsning eller udskiftning af måler ikke kan ske forsvarligt af en mand alene i 

forhold til arbejdsmiljølovens anvisninger og bestemmelser, er grundejeren ansvarlig for at 

flytte måleren til en ny placering, der ikke giver anledning til arbejdsmiljømæssige pro-

blemer. Foretager forbrugeren ikke denne flytning inden for det af vandværket given var-

sel, vil der på Vandværkets foranledning, men på forbrugerens regning, blive foretaget en 

tvangsflytning af måleren til en placering i en nedgravet udendørs målerbrønd tæt ved 

ejendommens skel. 

 



Pkt. 5 - Betaling 
 

Tilslutningsbidrag skal være betalt før ledningsarbejde igangsættes. 

 

Samtlige takster incl. vandskat tillægges den til enhver tid gældende merværdiafgift 

(pt. 25 % moms). 

 

Der er ikke merværdiafgift på gebyrer, bortset fra genåbningsgebyr og flyttegebyr. 

 

 

Pkt. 6 - Regulering 
 

Tilslutningsbidrag reguleres hvert år på grundlag af Forsyningssekretariatets bereg-

ning af prisudviklingen ud fra prisindeks baseret på tal fra: 

Danmarks Statistiks  

”BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype” (undergrupperne 

”Jordarbejde mv.” samt ”Asfaltarbejde”),  

”BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art” 

(hovedindekset ”Byggeomkostningsindeks for boliger”, delindekset ”Byggeomkost-

ningsindeks i alt” og art ”I alt”) og  

”PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe” (varegruppen 

”Andre maskiner og apparater” under gruppe 84). 

 

Nærværende takstblad er for tilslutningsbidrag reguleret i forhold til vægtet indeks 

for 2015 = 101,27 i forhold til 2014 = 100,0 og er af vandforsyningen vedtaget som 

gældende pr. 1. januar 2017. 

 

Takstfastsættelsen er sket i overensstemmelse med prisrammen udstukket af Forsy-

ningssekretariatet.  

 


