
 

 

Classification: Confidential 

 
Ulfborg Vandværk 
Takstblad år 2023                Anførte priser på bidrag er excl. moms. 
                              
Driftsbidrag beregnet ud fra driftsbudget:  Opkræves kvartlårligt bagud f.g. 30.03.2023.  
        
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed                      kr.    630,-  
Ekstra fast årlig bidrag fsv. angår bolig-erhvervsenheder under det sammenlagte ”Staby Vandværk”  kr.   714,- 
 
Abonnement pr. måler pr. år. 
Fast årligt bidrag fsv. angår lille måler på 2,5 kbm.    kr.    200,- 
Fast årligt bidrag fsv. angår måler på 4 kbm.    kr.    220,- 
Fast årligt bidrag fsv. angår stor måler på 6,3 kbm.    kr.   420,- 
Vandforbrug: 
Pris pr. kbm. vand: Årlig vandforbrug 0 – 5.000 kbm.                                    kr.    5,75 
Pris pr. kbm. vand: Årlig vandforbrug: 5.001 til 10.000 kbm.    kr.    4,50 
Pris pr. kbm. vand/årligt vandforbrug derudover    kr.    3,90 
 
Statsafgift af ledningsført vand incl. drikkevandsbidrag pr. kbm.    kr.    6,37 
 
Anlægsbidrag:  (nye forbrugere) pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig, sommerhus mm. 
 
Hovedanlægsbidrag:   

- Med forbrug på max.      500 kbm. Vand pr. år    kr.   5.472,-                                 
- Med forbrug på max.   2.000 kbm. Vand pr. år    (2 x bidrag)   kr. 10.944,-                                   
- Med forbrug på max.   5.000 kbm. Vand pr. år.   (3 x bidrag)   kr. 16.416,-                                 
- Med forbrug på max. 10.000 kbm. Vand pr. år.   (4 x bidrag)   kr. 21.888,-                                     
- Derudover efter nærmere aftale med vandværket. 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr. nr.)    kr. 11.122,-                                          
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr. nr.): Betales efter faktiske omkostninger.  
Stikledningsbidrag pr. styk i byzone (1 meter ind på eget matr. nr. inkl. stophane)  kr.  4.795,-                                             
Stikledningsbidrag pr. styk i landszone (1 meter ind på eget matr. nr. inkl. stophane)  kr.  5.473,-                                            
 
 
I et erhvervsområde betales ikke forsynings ledningsbidrag. Byggemodnings foretagendet betaler i stedet for de faktiske udgifter til etablering af 
forsyningsledning. Bidrag til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning. 
 
Ved ny udstykning af byggegrunde mm. – enten i privat eller offentlig regi, betales anlægs- og forsyningslednings bidrag a-conto ved projekt start. 
Hvis en forbruger tilkøber en særskilt tidligere udstykket nabogrund evt. til have mv. – skal der betales hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag. 
 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- og tilbygning kan Værket opkræve et eller flere anlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og 
fordelingsnøgle. 
 
Byzone er defineret som de områder, hvor der er fremført forsyningsledning i nærmeste vej som parcellen grænser op til. Øvrige områder betegnes  
som landzone. 
 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte ledninger, hvor det evt. vil være muligt 
at få refusion af afgifter for ledningsført vand (Statsafgift) og vandafgift til vandværket jf. gældende lovgivning. 
 
Gebyrer:    inkl. moms. 
      
Rykkergebyr og lukkevarsel (momsfri) kr.    100 Gebyr for oplysninger til advokat, ejendomsmægler mv. 
Slutopgørelse ved fraflytning kr.    500   ved hushandel…………………………………………………………………………….     kr.      450 
Gebyr for ind scanning af regninger/stk. kr.      50 Gebyr for udskiftning af frostsprængt vandmåler              kr.   2.500 
Ekstraord. måleraflæsning med regning kr.    450 Gebyr for reetablering af stophane:  Betales efter faktiske udgifter. 
Gebyr for servicebesøg af driftsleder kr.    500 Gebyr for ”byggevand” i byggeperioden fsv. angår    
Lukkegebyr   kr. 1.000 parcelhuse                        kr.  1.000  
Genåbningsgebyr (x) kr.    750 Gebyr for flytning af stophane:  Betales efter faktiske udgifter.  
(x) Hertil kommer de faktiske udgifter.  Opkrævningsgebyr PBS/Giro mv.    (Momsfrit  4 gange årligt)           kr.   10,00 
 
 Måleraflæsning foretages ultimo året 
 
Godkendt af bestyrelsen i Ulfborg Vandværk den: 22. 09.2022                           Godkendt af Holstebro Kommune den: 13.12.2022 
 


