
Osted Vandværk I/S � 4320 Lejre � CVR 29 14 17 11 

Takstblad 2010 

Driftsbidrag:  Ekskl. moms Inkl. moms 

Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig/ekstra måler kr. 960,00 1.200,00 

Vand pr. m3 kr. 4,60    5,75 

Grøn afgift pr. m3 til staten kr. 5,00    6,25 

Opkræves ved måleraflæsning pr. 1. januar til betaling 1. marts, og a´conto til betaling 1. 
oktober. 

Anlægsbidrag:  Ekskl. moms Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag    

Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig Kr. 7.984,00 9.980,00 

Øvrige forbrugere 0 - 500 m3/år kr. 7.984,00 9.980,00 

 501 - 2.000 m3/år kr. 15.968,00 19.960,00 

 2.001 - 5.000 m3/år kr. 23.952,00 29.940,00 

 5.001 - 10.000 m3/år kr. 31.936,00 39.920,00 

Forsyningsledningsbidrag – indenfor bygrænsen 1) kr. 13.917,00 17.396,25 

Forsyningsledningsbidrag – udenfor bygrænsen 1) kr. 27.834,00 34.792,50 

Stikledningsbidrag pr. stk. Kr. 4.680,00 5.850,00 

Forbrug over 10.000 m3/år fastlægges efter forhandling. 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle. 

Stikledningsbidrag ved større dimensioner end 40 mm. De faktiske omkostninger.  

Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes. 

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for vandled-
ningsarbejder” pr. 1. oktober. 

Gebyrer:  Ekskl. moms Inkl. moms 

Rykkergebyr (pr. gang) kr. 100,00 Momsfrit 

Lukkevarsel kr. 200,00 Momsfrit 

Gebyr for manglende rettidig selvaflæsning 2) kr. 200,00 Momsfrit 

Vandspild, ulovlig havevanding og byggevand (plus m3) kr. 500,00 Momsfrit 

Lukkegebyr (plus omkostninger) kr. 500,00 Momsfrit 

Genåbningsgebyr (plus omkostninger) kr. 500,00 625,00 

Fremsendelse af kopi af opkrævning/årsopgørelse/kontoudtog kr. 100,00 125,00 

1) Se kort på Vandværkets hjemmeside for præcis afgrænsning. 

2) Aflæsning skal indberettes til vandværket senest den 5. januar. 

Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende. 

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen. 

Ved for sen indbetaling pålægges rente med 1½ % pr. påbegyndt måned. 

Ved ejerskifte påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende vedrørende vandafgifter, 
f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse. 
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