
I/S KNUDBY VANDVÆRK 
TAKSTBLAD 2016 

 

 

 

 

Nyt forsyningsområde: 

Tilslutningsafgift består af indskud i selve vandværket (anlægsbidraget) samt omkostninger til 

etablering af forsyning af vand til pågældende lodsejer. 

 

Da der er store variationer i såvel længden på forsyningsledninger og stikledninger og omkostninger 

i forbindelse med etablering og retablering, vil vandværket i hvert enkelt tilfælde udarbejde et fast, 

samlet tilbud på etablering af vandforsyning.  

 

Vandværket skal ikke tjene på tilslutning af nye brugere, men alle omkostninger i forbindelse med 

tilslutning skal dækkes af ny bruger. For udarbejdelse af tilbud opkræves 800 kr. + moms. 

 

 

 

Anlægsbidrag varierer efter forventet forbrugsmængde: 

 

Gruppe 1 & 5 omfatter forbrugsenheder med et årsforbrug op til 250 kbm. 

Anlægsbidrag.................................................................................... Kr. 14.750,00 + moms 

 

 

Gruppe 2 omfatter forbrugsenheder med et årsforbrug mellem 250 og 800 kbm. 

Anlægsbidrag.................................................................................... Kr. 22.150,00 + moms 

 

 

Gruppe 3 omfatter forbrugsenheder med et årsforbrug mellem 800 og 1500 kbm. 

Anlægsbidrag.................................................................................... Kr. 29.500,00 + moms 

 

 

Gruppe 4 omfatter forbrugsenheder med et årsforbrug større end 1500 kbm. 

Anlægsbidrag.................................................................................... Kr. 36.900,00 + moms 

 

Taksterne er gældende fra og med 1. januar 2016.  



I/S KNUDBY VANDVÆRK 
TAKSTBLAD 2016 

 

 

Bestående forsyningsområde: 

Følgende veje og numre er med i det nuværende forsyningsområde 

 

Virksundvej lige nr.:  74 - 182 + nr. 202 

Virksundvej ulige nr.:  49 – 117 

Dalgasmindevej nr.: alle 

Gammelstrupvej nr.:  3, 5, 10 A, 10 B, 12 og 21 

Trenmosevej nr.: alle 

Elkjærvej nr.:  alle 

Klostervej nr.: alle 

Fjordvejnr.: alle 

Knudbyvej nr.:  6, 11 og 16 

Taarupgaardvej nr.:  3 og 4 

Skivevej nr.: 254 og 260 (Dalgas-Centret) 

Pamhulevej nr.: 7, 9, 15 og 17 

Kvostedvej nr: 11 

 

Gruppe 5 omfatter forbrugsenheder med et årsforbrug op til 250 kbm. beliggende i 

nuværende forsyningsområde (inden for Knudby-Borup-byskiltene). 

Anlægsbidrag.................................................................................... Kr. 14.750,00 

Ledningsbidrag ................................................................................. Kr.   9.300,00  

Stikbidrag ......................................................................................... Kr.   6.350,00 

I alt eksklusiv mons .......................................................................... Kr. 30.400,00 

I alt inklusiv moms ........................................................................... Kr. 38.000,00 

 

Tilsluttede med et årligt forbrug større end 250 kbm. fastsættes i hvert enkelt tilfælde. Stikledning 

afsluttes ved skel med stophane. 

 

For alle grupper gælder, at der ved overskridelse af årsforbruget opkræves forskellen op til næste 

tilslutningsafgift. 

 

 VANDPRISER  2016 

 
                   I/S Knudby                        Staten              I alt 

                    Vandværk Grøn afgift  Beskyttelsesafgift   Moms  

Vandpris 0 - 1.000 kbm      3,00       5,86        0,67                 2,38            11,91               

Vandpris over 1.000 kbm      1,50       5,86        0,67                 2,01            10,04               

Fast afgift  460,00                             115,00          575,00 

Lovpligt målerudskiftning 150,00                               37,50          187,50 

Rykkergebyr (momsfri) 200,00                         200,00 

Genåbningsgebyr 500,00                             125,00           625,00 

 

Betaling for vand m.v. opkræves af vandværket. Regulering sker en gang årligt. Vandpris opgivet 

som kr pr forbrugt kbm., faste afgifter kr. pr måler pr år, rykker- og genåbningsgebyr kr pr gang. 

 

I forbindelse med genåbning betales udover gebyr de påløbne omkostninger i forbindelse med 

åbning for vandet.  

 

Vedr. grøn afgift og afgift til drikkevandsbeskyttelse henvises til offentlige myndigheder.. 


