
Aarup Vandværk a.m.b.a
Holmelund 32
5560 aarup

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.             395,17             493,97 

Fast årligt bidrag pr. Skydebjerg forbruger (udløb 31/12 2031) kr.          2.011,00          2.513,75 

Fast årligt bidrag pr. måler kr.             104,00             130,00 

Pris pr. m3 kr.                 8,34               10,43 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til 
grundvandskortlægning.

kr.                 6,37                 7,96 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år kr.          9.260,21        11.575,27 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 –   2.000 m3/år + 10% kr.        10.186,23        12.732,79 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 –   5.000 m3/år + 20% kr.        11.112,26        13.890,32 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m3/år + 30% kr.        12.038,28        15.047,85 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.          9.568,28        11.960,35 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.        24.687,50        30.859,38 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.        11.370,00        14.212,50 

I erhvervsområder og ved tilslutning af yderligere boligenhederud over 
den første, betales ikke stikledningsbidrag. 
Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til 
etablering af stikledning, medens bidragene til hovedanlæg og 
forsyningsledning betales af gundejer ved tilslutning.

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

1. rykkergyr kr.             100,00  Momsfrit  

2. Rykkergebyr kr.             200,00  Momsfrit 

Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel kr.             250,00             312,50 

Flyttegebyr kr.             150,00             187,50 

Lukke gebyr 1) Kr.             500,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr 1) kr.          1.500,00  Momsfrit 

1) Hertil kommer de faktiske omkostninger.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 20xx.

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.

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder. Alle andre 
forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Takstblad for Aarup Vandværk a.m.b.a - 2022

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

70 27 13 50
jes@aarupvand.dk

www.aarupvand.dk


