Takstblad for 2023 i henhold til fællesregulativet for Hedensted Kommune.
Driftsbidrag

Kr. eks. moms
Kr. inkl. moms
500,00
625,00
300,00
375,00
1.000,00
1.250,00
5,00
6,25
6,37
7,96

Fast årlig afgift pr. bolig-/erhvervsenhed
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 6,0 m3 – 9,9 m3
Målerafgift – årlig pr. vandmåler 10 m3 – og derover
Vandafgift pr. m3
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til
grundvandskortlægning.

En enhed betegnes som et landbrug, en ejerbolig, en lejebolig i andelsboligforening eller lejlighed i
udlejningsejendomme/række - kædehuse og ubebygget grund.
Anlægsbidrag – i tættere bebygget område/byzone
StikledningsHovedanlæg
ForsyningsStikledning
dimension
ledning
32 mm
8000,00 kr.
5.352,50 kr.
4805,00 kr.
40 mm
9.500,00 kr.
6.499,00 kr.
5378,50 kr.

I alt kr. eks.
moms
18.157,50 kr.
21.377,50 kr.

I alt kr. inkl.
moms
22.697,00 kr.
26.722,00 kr.

Anlægsbidrag – uden for tættere bebygget område (åben land/landzone)
StikledningsHovedanlæg
ForsyningsStikledning
I alt kr. eks.
I alt kr. inkl.
dimension
ledning
moms
moms
32 mm
22.000,00 kr.
15.292,00 kr.
9.242,00 kr.
46.534,00 kr.
58.167,50 kr.
40 mm
32.500,00 kr.
16.438,00 kr.
9.815,50 kr.
58.753,50 kr.
73.442,00 kr.
Der opkræves supplerende anlægsbidrag ved ændringer på en ejendom – jf. regulativets punkt 12,8, idet
der betales for bidrag til hovedanlæg og til forsyningsledning pr. boligenhed i henhold til gældende
takstblad. Bidrag til stikledning betales pr. stk., hvis der skal etableres flere stik ind til
ejendommenForsynings- og stikledningsbidraget indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for
ledningsarbejde” pr. 1. oktober (Indekstal 2022 : 1,0642).
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor der eventuelt vil være muligt at få refusion af
afgift for ledningsført vand (statsafgift) og vandafgift jfr. Gældende lovgivning.
Tilslutningen afsluttes med stophane eller målebrønd ved ejendommens skel, og max 1 meter inde på
grunden. Stophane og målerbrønd er indeholdt i anlægsbidraget.
Gebyrer
Kr. eks. moms
Rykkergebyr
Gebyr for aflæsning af vandmåler
Lukke gebyr
Genåbningsgebyr

100,00
250,00
500,00
500,00

Kr. inkl. moms
Moms frit
Moms frit
Moms frit
625,00

Ved tvangsauktion, konkurs o.l. henvises til dansk lovgivning.

Løsning Vandværk – Fasanvej 2 – 8723 Løsning – telefon 75 65 11 55 – CVR-nr. 28862415
E-mail: kontor@losningfjernvarme.dk – hjemmeside: www.losningvand.dk

