
TAKSTBLAD 2017

i henhold til regulativet

Anlægsbidraget omfatter et hovedanlægsbidrag, et forsyningsledningsbidrag og

et stikledningsbidrag. Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningen og

godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Anlægsbidraget afhænger af stikledningens dimension, og dermed af den

vandmængde forbrugerne kan aftappe. 

I forbindelse med den bidragsbestemmende dimension, anvendes vandnormens

bestemmelse til fastlæggelse af maksimumforbruget Qs. Der skal herefter

betales bidrag for den dimension, der skal til, for at klare forsyningen ved en

vandhastighed på 0,8 m/sek. Der betales dog mindst for en 32 mm stikledning.

Anlægsbidrag for række-, klyngehuse og etagebyggeri beregnes efter følgende

retningslinjer. Første selvstændige beboelse på ejendommen betaler fuldt

anlægsbidrag, efterfølgende beboelser betaler 80% af fuldt anlægsbidrag.

For erhvervs- og industriejendomme, vil der normalt kun blive etableret 1 stik pr. 

ejendom. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. 

Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes 

separat af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen. 



Anlægsbidrag

Stik- og 

jordlednings-

dimension

Hovedanlægs-

bidrag

Forsynings- 

ledningsbidrag

I alt kr.               

excl. moms

I alt kr.                  

incl. moms

32 mm 2.100 8.800 10.900 13.625

40 mm 3.150 10.400 13.550 16.938

50 mm 4.200 13.150 17.350 21.688

63 mm 6.300 20.000 26.300 32.875

75 mm 8.400 21.500 29.900 37.375

90 mm 12.600 24.300 36.900 46.125

Stik- og jordledning mv. (standardinstallation)
Stik- og 

jordlednings-

dimension

I alt kr.               

excl. moms

I alt kr.                  

incl. moms

32 mm, excl. jordledning og gravearbejde 5.660 7.075

Øvrige dimensioner pris ifølge tilbud

Standardinstallation inkluderer:

Anboringsbøjle, anboringshane

PVC kapperør, hanedæksel

Isiflo overgang

Murgennemføring, murgennemføringsrør

Vinkler, nippelrør, nippelmuffer m.v.

Diverse (pakgarn, gas, dækselsten, dæksel mv.)

Montør

Montør 380 kr.

Minigraver 490 kr.

Gravemaskine 575 kr.

Målerbrønd
I alt kr.              

excl. moms

I alt kr.                 

incl. moms

Etablering af målerbrønd, excl. gravearbejde 4.325 5.406

Ejer er frit stillet mht. valg af entreprenør til gravearbejde*. Vælges Midtfyns 

Vandforsyning til dette arbejde, udføres det efter regning, jf. nedenstående timepriser 

* Alt gravearbejde i forbindelse med forsyningsledninger udføres af Midtfyns 

Vandforsyning.



Driftsbidrag

Medlemsform 1: forbrug under 1.500 m
3
 pr. år

I alt kr.                         

excl. moms

I alt kr.                            

incl. moms

Fast afgift pr. år 440,00 550,00

* Evt. tillæg for pulsudgang pr. år 100,00 125,00

Vandforbrug pr. m
3

3,00 3,75

Vandafgift og drikkevandsbidrag til staten pr. m
3

6,25 7,81

I alt pr. m
3

9,25 11,56

Medlemsform 2: forbrug 1.500 - 10.000 m
3
 pr. år

Fast afgift pr. år 775,00 968,75

* Evt. tillæg for pulsudgang pr. år 150,00 187,50

Vandforbrug pr. m
3

2,50 3,13

Vandafgift og drikkevandsbidrag til staten pr. m
3

6,25 7,81

I alt pr. m
3

8,75 10,94

Medlemsform 3: forbrug over 10.000 m
3
 pr. år

Fast afgift pr. år 1.255,00 1.568,75

* Evt. tillæg for pulsudgang pr. år 200,00 250,00

Vandforbrug pr. m
3

2,00 2,50

Vandafgift og drikkevandsbidrag til staten pr. m
3

6,25 7,81

I alt pr. m
3

8,25 10,31

* Tillæg hvis forbruger har fået installeret måler med pulsudgang. 

Overtagelsesafgift pr. år

456,00 570,00

Overtagelsesafgift gældende for forbrugsadresser, 

som var tilsluttet Sdr. Nærå Vandværk pr. 1. april 

2012. Opkræves i en 10-årig periode til og med 1. 

kvartal 2022



Gebyrer og renter
I alt kr.                     

excl. moms

I alt kr.                            

incl. moms

Flyttegebyr 125,00 156,25

Rykkergebyr 100,00 momsfrit

Lukkegebyr 280,00 momsfrit

Genåbningsgebyr 280,00 350,00

Forhøjet genåbningsgebyr efter normal arbejdstid 760,00 950,00

Gebyr for manglende selvaflæsning 50,00 momsfrit

Aflæsningsgebyr 125,00 momsfrit

EAN-gebyr 30,00 37,50

Gebyr for forgæves tilsyn med afregningsmåler 125,00 156,25

Aftalegebyr 125,00 156,25

Rente ved for sen betaling

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 1. december 2016

Arvid Rasmussen

Sven Erik Greve Thomas Eriksen

Elias Hestbech Jørgen Pedersen

Christian Andersen Jakob Kristensen

Taksterne for 2017 (drifts- og anlægsbidrag) er godkendt af 

Faaborg-Midtfyn Kommune, den 20. december 2016

gældende morarente


