
Takstblad 2019 – Jerlev Vandværk (CVR-nr. 44869268) 
 

Driftsbidrag  Excl. moms  Incl. moms  
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 750,00   937,50 
Vandafgift pr. m3. kr. 3,00  3,75 
Byggevand kr. 500,00 625,00 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr. 6,37  7,96 

 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. moms Incl. moms 
Hovedanlægsbidrag: pr. forbrugere 0 – 600 m3/år kr. 7.500,00 9.375,00 
                                      Øvrige forbrugere over 600 m3/år forhandles individuelt.    kr. Forhandles Forhandles 
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) kr. 6.000,00 7.500,00 
Stikledningsbidrag pr. stk Kr. 5.000,00 6.250,00 

Priserne for anlægsbidrag (tilslutningsafgift) er angivet eksklusiv gravearbejde i nyudstykninger. I eksisterende 
forsyningsområder fremføres stikledning til skel. I landområde fremføres stikledning efter individuel 
aftale/forhandling. 
 
Ejendommen tilsluttes ikke før at ovennævnte anlægsbidrag er betalt. 
 
Hovedanlægsbidraget er fastsat til p.t. 7.500,00 excl. moms pr. forbruger 0 – 600 m3/år. Med baggrund i 
værdiansættelsen af Jerlev Vandværk bør hovedanlægsbidraget udgøre p.t. kr. 11.362,08 excl. moms. At bidraget er 
fastsat lavere end det reelle tal er udtryk for at Jerlev Vandværk ønsker at bidrage positivt til tilflytning og nybyggeri i 
Jerlev by og omegn.  
 
OBS. Særligt for ejendomme på Obkærvej og Engmarksvej, er der fastsat fast takst for tilslutning som udgøres af 
hovedanlægsbidraget tillagt kr. 24.188,00 som pristalsreguleres pr. 01.10.2008. Dette svarer til kr. 27.684,97 pr. 
01.10.2016. 
 
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af 
grundejer ved tilslutning. 
 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 
svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 
 
Forsynings- og stikledningsbidrag revurderes årligt af bestyrelsen. 
 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 
 

Gebyrer  Excl. moms Incl. moms 
Rykkegebyr  kr.       100,00  Momsfrit  
For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr. 100,00 Momsfrit  
Flyttegebyr kr. 150,00  187,50 
Gebyr for aflæsning af vandmåler  kr. 250,00  Momsfrit  
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr. 250,00 312,50 
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning Kr. 500,00 Moms frit 
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning kr. 500,00 625,00  

   


