
Takstblad for 2021 for Mejlby Vandværk I/S 

Vandtilslutningsafgifter gældende fra 1. januar 2021.        
Tilslutningsbidraget skal være indbetalt til vandværket før tilslutning etableres 

Tilslutningsbidrag i bymæssig bebyggelse. 
Forbrugere betaler faste takster som anført i nedenstående skema 

Stiklednings 
dimension 

udv. diameter 

Hoved 
anlægs 
bidrag 

Forsynings 
ledningsbidrag 

Stiklednings 
bidrag 

Samlet tilslut- 
ningsbidrag 

kr. excl. moms 

Samlet tilslut- 
ningsbidrag 

kr. incl. moms 
  40 mm 4.576 6.298 14.206 25.080 31.351 
  50 mm 7.326 6.298 16.722 30.346 37.932 
  63 mm 11.939 6.298 18.625 36.863 46.078 
  90 mm 25.669 15.914 37.440 79.023 98.779 

  110 mm 38.990 15.772 42.301 97.063 121.329 
  160 mm 77.980 17.340 46.077 141.397 176.746 
  225 mm 160.538 20.511 64.064 245.114 306.392 

Tilslutningsbidrag i åbent land 
Stiklednings 
dimension 

udv. diameter 

Hoved 
anlægs 
bidrag 

Forsynings 
ledningsbidrag 

Stiklednings 
bidrag 

Samlet tilslut- 
ningsbidrag 

kr. excl. moms 

Samlet tilslut- 
ningsbidrag 

kr. incl. moms 
  40 mm 4.576 107.323 14.206 126.105 157.631 
  50 mm 7.326 132.574 16.722 156.622 195.777 
  63 mm 11.939 165.377 18.625 195.941 244.927 
  90 mm 25.669 354.756 37.571 417.996 522.495 

  110 mm 38.990 446.951 42.301 528.242 660.303 
  160 mm 77.980 683.019 46.077 807.076 1.008.845 
225 mm 160.538 1.222.127 64.064 1.446.730 1.808.412 

Afbrydelsesgebyr for vandforsyning-- kr. excl. moms 
Stikledningsdimension-udvendig  rørdimension 

40 mm 50 mm 63 mm 90 mm 110 mm 160 mm 225 mm 
13.619,- 15.490,- 17.935,- 26.254,- 33.112,- 50.609,- 90.547,- 

  Eks. for tilslutningsbidrag ved ændring af stikledningsdimension 
Ved ændring af en stikledningsdimension skal der betales stikledningsbidrag for den nye dimension. Der skal 
betales hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag af forskellen mellem den nuværende og den 
fremtidige stikledningsdimension. Bidraget kan ikke blive negativ. 
Eks. Ændring fra 40 til 50 mm i bymæssig bebyggelse. 
Stikledningsbidrag kr. 16.722 + (7.326-  4.576 ) + (6.298 – 6.298) = 19.472,- excl. moms 

Forsynings- og stikledningsbidrag er pr. 01.01.2021 indeksreguleret med -0,11%. 
Betaling af vandforbrug, faste afgifter og offentlige afgifter opkræves som a` conto beløb 4 gange pr. år 

Tilslutningsafgifter. 
Afgiften betales pr. målerbrønd 1 m inde på hver parcel og ubebygget grunde. Det samme er gældende for 
boligforeninger, ejerforeninger og udlejningsejendomme, hvorfor disse betaler hovedanlægs - og 
forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed, og kun et stikledningsbidrag for byggeriet. ( se prisliste ) 
Stikledningsdimension for parcelhus min. ø 40 mm. Virksomhed min. ø 50 mm. Tilslutning over 50 m fra mulig 
tilslutning med nødvendig kapacitet, betales ekstra til forsyningsledningen i forhold til aktuel behov, der 
betales pr. boligenhed. Forsyningsbidraget er efter regning, dog maksimalt det på takstbladet angivne beløb i 
åbent land.        

Driftbidrag 
KR.EXCL. 
MOMS 

KR. INCL. 
MOMS 

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed  440,00 550,00 
Årlig målerafgift pr. vandmåler 100,00 125,00 

Driftbidrag - Enheder i vandprisen 
KR.EXCL. 
MOMS 

KR. INCL. 
MOMS 

Forbrugspris for drikkevand - pr. m3 3,50 4,38 
Afgift ledningsført vand til staten -  pr. m3 (01.01.21-31.01.21) 6,18 7,73 
Afgift ledningsført vand til staten -  pr. m3 (01.02.21-31.12.21) 6,37 7,96 

Gebyrer 
KR.EXCL. 
MOMS 

KR. INCL. 
MOMS 

Rykkergebyr pr. rykker 100,00 momsfrit 
Ejerskifteopgørelse 250,00   312,50 
Ejendomsoplysningsforespørgsler 300,00   375,00 
Lukning og genåbning af vandmåler. Evt. Entreprenørudgifter betales af 
bruger 

800,00 1.000,00 

Oprettelse af betalingsaftale 125,00   momsfrit 
Inkassogebyr 210,00 momsfrit  
Fogedgebyr 850,00 momsfrit 
Inkassogebyr i forbindelse med fogedsag 775,00   momsfrit 

Restancer. 
Hvis restancer ikke er modtaget af vandforsyningen inden udløbet af tidsfristen for betaling efter 3.  
rykkerskrivelse/lukkevarsel, vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandtilførslen. Genetablering vil først 
finde sted, når samtlige restancer og omkostninger vedrørende afbrydelse og genetablering er indbetalt til 
vandforsyningen. 


