
Tågerod Vandværk 
Himmelstrupvej 32  5462 Morud 

 

 

Takstblad 2018 
 

Anlægsbidrag, der betales ved ejendommens tilslutning:  Hovedanlægsbidrag 

Forsyningsledningsbidrag 

Stikledningsbidrag 

Målerbidrag 
Hovedanlægsbidrag betales i h.t. fordelingsnøgle 
Fordelingsnøgle:  Forbrugsenheder 
Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed), forretning og andre småerhverv 1 
Landbrug, gartneri, rideskoler, erhverv, institutioner:  500-2.000 m3/år 2 
 2.001-5.000 m3/år  3 

Årsforbrug over 5.000 m3/år fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 
Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift). 
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed  Kr. 15.300 
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)     
 Gennemsnitspris pr. ejendom i ikke rørført område Kr.   86.845,77 

    
Stikledningsbidrag pr. stk. (max. 10 m., 32 og 40 mm., inkl. 

stophane/målerbrønd) Kr. 7.684,78 
Måleropsætning (vandret/lodret opsætning) Kr. 700 
Forsyningsledningsbidrag er afhængig af afstand til ex. forsyningsledning. 

Pris pr. løbende m. kr. 180,00 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter 
 

”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober” med udgangspunkt i Indeks år 2014 = 

100,00. Indeks 1. oktober 2016 udgør 101,27. 
 

Driftsbidrag 
Fast årlig afgift pr. målerenhed Kr. 1.200,00 
Vandafgift  pr. m.3 u/ 500 m3 Kr. 6,75 
Vandafgift pr. m3 udover 500 m3 Kr. 6,25 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 Kr. 6,37 
Vand til byggebrug uden vandmåler beregnes til Kr./mdr. 100,00 
Gebyrer 
Rykkergebyr og Lukkevarselsgebyr  i flg. Lovgivning (asfyn) momsfri Kr. 100,00 
Lukkegebyr (asfyn) momsfri Kr. 400,00 
Gebyr for vandspild Kr. 500,00 
Gebyr ved manglende opsætning af vandmåler Kr. 200,00 
Skønnet forbrug pr. døgn fra ibrugtagning til opsætning af vandmåler m3 0,70 
Gebyr ved for sent aflevering af aflæsningskort/tal (asfyn) momsfri Kr. 100,00 
Gebyr ved aflæsningsbesøg (asfyn) Kr. 240,00 
Genåbningsgebyr           (asfyn)                                                                                     Kr. 400,00 

Gebyr for rykkeraflæsningskort (asfyn) Kr.  70,00 

Alle anførte priser er ekskl. Moms 

 

I øvrigt henvises til Administrationsservice Fyn´s hjemmeside vedr. gebyrer 

 
 



 

 

 

 

 

Bemærkninger: 

• Der skal anlægges målerbrønd ved nye tilslutninger.  
• Opsætning af vandmåler skal foretages af vandværkets entreprenør : 

Sprattenborg Smedie , Sprattenborgvej 13, 5492 Vissenbjerg.  
• Vandværket udfylder ikke flytteopgørelse ved ejerskifte.  
•  

Tilslutningsafgifter skal betales kontant inden etablering foretages. 

Forbrugsafgiften beregnes fra færdigmelding, dog senest fra ibrugtagning. 
 
 


