
Vinding Vandværk A.m.b.a.

Møllevej 8, Vinding

7100 Vejle

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Pris pr. m
3 kr.                    5,50                    6,88 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                    6,37                    7,96 

Vandafgift i alt pr. m3 11,87                                  14,84 

Driftsbidrag fast afgift  beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed 1,5 - 2,5 m
3
 måler kr.                700,00                875,00 

Fast årligt afgift erhverv, industri, institutioner 6 m3 måler             2.800,00             3.500,00 

Fast årligt afgift erhverv, industri, institutioner 10 m3 måler             5.600,00             7.000,00 

Fast årligt afgift erhverv, industri, institutioner 50 mm måler           11.200,00           14.000,00 

Fast årligt afgift erhverv, industri, institutioner 80 mm måler           22.400,00           28.000,00 

Fast årligt afgift erhverv, industri, institutioner 100 mm måler           44.800,00           56.000,00 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra 

anlægskartotek
 Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. boligenhed 32 mm stikledning kr.           11.463,00           14.328,75 

Øvrige forbrugere 40 mm stikledning        +   5% kr.           12.036,00           15.045,00 

Øvrige forbrugere 50 mm stikledning        + 10% kr.           12.609,00           15.761,25 

Øvrige forbrugere 63 mm stikledning        + 20 % kr.           13.756,00           17.195,00 

Øvrige forbrugere 100 mm stikledning      + 30 % kr.           14.902,00           18.627,50 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed kr.             5.770,00             7.212,50 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.             6.000,00             7.500,00 

Samlet tilslutningsbidrag beregnes således for bolig  Ekskl. Moms  Inkl. Moms 

Hovedanlægsbidrag kr.           11.463,00           14.328,75 

Forsynigsledningsbidrag kr.             5.770,00             7.212,50 

Stikledningsbidrag kr.             6.000,00             7.500,00 

I alt pr. boligenhed 32 mm stikledning kr. 23.233,00                 29.041,25 

Forbrug over 10.000 m
3
 fastlægges efter forhandling. 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

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.

Takstblad for Vinding Vandværk A.m.b.a. - 2019

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre 

forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til størrelse på stikledning.

www.vindingvand.dk

30 24 94 00

formand@vindingvand.dk

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.



Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Fakturagebyr, hvis ikke tilmeldt til PBS                  50,00                  62,50 

Rykkegebyr kr.                100,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr.                100,00  Momsfrit  

Flyttegebyr kr.                200,00                250,00 

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr.                250,00                312,50 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler 

v/hushandel
Kr.                250,00                312,50 

Genåbningsgebyr 1) kr.             1.000,00  Momsfrit 

1) Hertil kommer faktiske udgifter.

Byggevand til parcelhusgrunde kr.  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Max 6 måneder kr. 1.000,00                     1.250,00 

Byggevand til erhvervsbyggeri

Betales efter måler, forbruger betaler målerbrønd

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Vejle Kommune, Teknik 

& Miljø, Landbrug og Vand, den 28-02-2019

Gebyrer dækker de administartive meromkostninger 

vandværket har ved at indhente oplysninger, udarbejde og 

forsende rykkere, flyttegebyr, aflæsning af måler.

Genåbningsgebyr dækker arbejdsløn, kørsel til 2 

medarbejdere for at åbne for stophanen, inden for normal 

arbejdstid.


