
TAKSTBLAD 2021
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 16.431 15.000 31.431 39.289
40 mm 16.431 17.727 34.158 42.698
50 mm 16.431 22.415 38.846 48.557
63 mm 16.431 34.091 50.522 63.152
75 mm 16.431 36.648 53.079 66.348
90 mm 16.431 41.420 57.851 72.314
110 mm 16.431 50.284 66.715 83.394

Stik- og jordledning mv. (standardinstallation)

I alt kr.               
excl. moms

I alt kr.                  
incl. moms

32 mm, excl. gravearbejde 7.625 9.531
Øvrige dimensioner

Standardinstallation inkluderer:
Byggevand og forsyning frem til måler.

Timepriser
I alt kr.               

excl. moms
I alt kr.                  

incl. moms
I alt kr.               

excl. moms
I alt kr.                  

incl. moms
Montør 470 588 940 1.175
Minigraver 580 725 1.050 1.313
Gravemaskine 665 831 1.135 1.419

Målerbrønd inkl. standardinstallation
I alt kr.              

excl. moms
I alt kr.                 

incl. moms
32 mm, etablering af målerbrønd, excl. gravearbejde 10.487 13.109
Øvrige dimensioner

Målerbrønd skal godkendes af  Faaborg-Midtfyn Kommune

* Alt gravearbejde i forbindelse med forsyningsledninger udføres af Midtfyns 
Vandforsyning.

pris ifølge tilbud

pris ifølge tilbud

Stik- og jordledningsdimension

Stik- og jordledningsdimension

Indenfor kontortid Udenfor kontortid

Ejer er frit stillet mht. valg af entreprenør til gravearbejde*. Vælges Midtfyns 
Vandforsyning, udføres det efter regning, jf. nedenstående priser:



Driftsbidrag

Medlemsform 1: forbrug under 1.500 m3 pr. år
I alt kr.                         

excl. moms
I alt kr.                            

incl. moms
Fast afgift pr. år 640,00               800,00               
* Evt. tillæg for pulsudgang pr. år 100,00               125,00               
* Evt. tillæg for M-Bus udgang pr. år 150,00               187,50               

Vandforbrug pr. m3 5,00                    6,25                    
Vandafgift og drikkevandsbidrag til staten pr. m3 6,37                    7,96                    
I alt pr. m3 11,37                 14,21                 

Medlemsform 2: forbrug 1.500 - 10.000 m3 pr. år
Fast afgift pr. år 925,00               1.156,25            
* Evt. tillæg for pulsudgang pr. år 150,00               187,50               
* Evt. tillæg for M-Bus udgang pr. år 300,00               375,00               

Vandforbrug pr. m3 3,50                    4,38                    
Vandafgift og drikkevandsbidrag til staten pr. m3 6,37                    7,96                    
I alt pr. m3 9,87                    12,34                 

Medlemsform 3: forbrug over 10.000 m3 pr. år
Fast afgift pr. år 1.805,00            2.256,25            
* Evt. tillæg for pulsudgang pr. år 200,00               250,00               
* Evt. tillæg for M-Bus udgang pr. år 450,00               562,50               

Vandforbrug pr. m3 2,50                    3,13                    
Vandafgift og drikkevandsbidrag til staten pr. m3 6,37                    7,96                    
I alt pr. m3 8,87                    11,09                 

* Tillæg hvis forbruger har fået installeret måler med udgang til fjernaflæsning.

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               
Forhøjet flyttegebyr ved manglende underretning 250,00               312,50               
Rykkergebyr 100,00               momsfrit
Lukkegebyr 620,00               momsfrit
Genåbningsgebyr 620,00               775,00               
Forhøjet genåbningsgebyr efter normal arbejdstid 1.240,00            1.550,00            
Gebyr for manglende selvaflæsning 75,00                 momsfrit
Aflæsningsgebyr 210,00               momsfrit
Forhøjet aflæsningsgebyr efter normal arbejdstid 420,00               momsfrit
Gebyr for forgæves tilsyn med afregningsmåler 210,00               262,50               
Kontrol af afregningsmåleren 1.700,00            2.125,00            
EAN-gebyr 30,00                 37,50                 
Aftalegebyr pr. boligenhed 400,00               500,00               
Rente ved for sen betaling gældende morarente

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. august 2020

Christian Andersen
Thomas Eriksen Jakob Kristensen
Elias Hestbech Jørgen F. Pedersen
Sven Erik Greve Kresten Lysholdt-Andersen

Taksterne for 2021 (drifts- og anlægsbidrag) er godkendt af 
Faaborg-Midtfyn Kommune, den 19. november 2020


