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  Excl. moms Incl. moms 

Driftsbidrag:    

  Fast afgift pr. forbrugsenhed Kr./år 800,00 1.000,00 

  Fast afgift pr. enhed /lejemål uden egen måler Kr./år 200,00 250,00 

  Gebyr for ekstra afregningsmåler pr stk, pr år Kr. 200,00 250,00 

  Målerleje – Årligt pr. måler Kr. 200,00 250,00 

  Vandpris Kr./m3 2,40 3,00 

  Afgift af ledningsført vand* Kr./m3 6,37 7,96 

  Bidrag til Vandsamarbejdet i Favrskov (Grundvandsbeskyttelse) * Kr./m3 1,00 1,25 

 

Gebyr: 
   

  Rykkergebyr ved manglende aflæsningskort (Momsfri) Kr. 200,00 200,00 

  Rykkergebyr ved manglende indbetaling (Momsfri) Kr. 280,00 280,00 

  Lukkegebyr + påløbne omkostninger Kr. 500,00 625,00 

  Genåbningsgebyr + påløbne omkostning Kr. 500,00 625,00 

  Gebyr for manglende selvaflæsning (Momsfri)(+ evt skønsansættelse) Kr. 200,00 200,00 

  Gebyr for oplysning om tidligere års målerstande Kr. 200,00 250,00 

  Gebyr for postomdelt brev (pr brev) Kr. 36,00 45,00 

  Gebyr ved fraflytning inkl. udarbejdelse af flytteopgørelse Kr. 300,00 375,00 

  Nyt dæksel til målerbrønd Kr. 320,00 400,00 

  Udbedring/udskiftning af beskadiget målerbrønd opkræves efter regning    

  Udbedring/udskiftning af stophane ved beskadigelse opkræves efter regning    

  Udskiftning af måler (herunder bl.a. ødelagt/frostsprængt eller bortkommet) **/*** Kr. 1200,00 1500,00 

  Forgæves teknikker besøg (anmeldt af vandværk eller bestilt af forbruger) Kr. 400,00 500,00 

  Udlevering af LER-oplysninger (ikke graveaktører) Kr. 300,00 375,00 

    

Tilslutningsbidrag    

- Ejendomme i byområde    

  1. Hovedanlægsbidrag Kr. 4.800 6.000 

  2. Forsyningsledningsbidrag Kr. 8.200 10.250 

  3. Stikledningsbidrag  Kr. 5.200 6.500 

  Total pr. ejendom (+ målerbrønd efter regning) Kr. 18.200 22.750 

    

- Ejendomme udenfor byområde    

  1. Hovedanlægsbidrag Kr. 4.800 6.000 

  2. Forsyningsledningsbidrag Kr. 36.000 45.000 

  3. Stikledningsbidrag  Kr. 8.880 11.100 

  Total pr. ejendom (+ målerbrønd efter regning) Kr. 49.680 62.100 
 

* Justeres årligt efter gældende takster 

** Udskiftes måler iht regelmæssig udskiftning defineret af vandværket er dette dækket af årlig målerleje. Det er Forbrugerens ansvar at sørge for at det 

er muligt at komme til med værktøj omkring måleren – er dette ikke tilfældet, f.eks. fordi skabe er placeret for tæt på måleren, kan der blive 

opkrævet yderligere arbejdsløn ifm udskiftning uanset anledning til udskiftning af måler. 

*** Der tillægges arbejdsløn for VVS-arbejde. Udskiftes måler på baggrund af ønske fra forbrugeren om målerprøvning tillægges beløbet for afprøvning 

ved afvigelse på mindre end 4% - er afvigelsen på mere end 4% betales afprøvning af Vandværket. Viser afprøvningen afvigende fejl fastsætter 

vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum hvor fejlen skønnes at havde foreligget forbrugsmæssigt.  


