
Takstblad for Lihme Vandværk a.m.b.a.  2021 
Anlægsbidrag / tilslutningsbidrag der betales ved tilslutning består af følgende: 
 Hovedanlægsbidrag ----------------------------------X antal  forbrugerenheder                                          
 Forsyningsledningsbidrag  (Indeksreguleres)-----X  antal forbrugerenheder 

 Stikledningsbidrag  (Indeksreguleres)--------------------------------1 pr. tilslutning 

 

Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag betales efter følgende fordelingsnøgle: 
 
Årsforbrug mellem       0 og    300 m³ betales med 1 forbrugerenhed 
Årsforbrug mellem   301 og 1000 m³ betales med 2 forbrugerenheder 
Årsforbrug mellem 1001 og 2000 m³ betales med 3 forbrugerenheder 
Årsforbrug mellem 2001 og 4000 m³ betales med 4 forbrugerenheder 
Årsforbrug mellem 4001 og 6500 m³ betales med 5 forbrugerenheder 
Årsforbrug mellem 6501 og 9000 m³ betales med 6 forbrugerenheder 
 
Hvis forbruget i 2 sammenhængende år overstiger de m³, der er betalt for, opkræves 

restbeløbet.  

 
Anlægsbidrag pr. forbrugerenhed: 
Ved en forbrugerenhed forstås: 
 Et parcelhus, eller en lejlighed. 
Børneinstitution =  1 enhed pr. 15 børn 
Plejeinstitution    = 1 enhed pr. 4 fastboende personer. 
Skole = 1 enhed pr. 15 personer 
Klubværelser, kollektiver og ungdomsboliger med fælles køkken= ½ enhed pr. værelse dog 

min. 1 enhed pr ejendom. 
 

Hovedanlægsbidrag Pris pr. enh. 5.260
Pris kr. 

2020

Indeksreguleret 

pris kr.

Forsyningsledningsbidrag: Byzone Pris pr. enh. 7.962 7.953

Forsyningsledningsbidrag: Landzone Pris pr. enh. 13.651 13.636

Stikledningsbidrag Pris pr. stk. 3.982 3.978

Indeks fra Danmarks statistik 1. okt. 2021 0,9989

21.489

28.592

Eksempel:  Tilslutningsafgift for enfamiliehus

Pris for enfamiliehus i byzone    (1 Forbrugerenhed) incl. moms

Pris for enfamiliehus i landzone (1 Forbrugerenhed) incl. moms

Anlægsbidrag excl. moms

 

 
Stikledning Ø 32mm. Større stik efter aftale med vandværket. 
 Forsyningsledningsledningsbidrag og stikledningsbidrag reguleres hvert år pr. 1. januar 
efter indeks fra Danmarks statistik. Indekset er pr. 1. oktober året før. 
 
Tilslutningsbidraget inkluderer 1 målerbrønd med måler og stophane. 
Målerbrønden placeres ca. 1m. inde på grunden. 
 
Ved selvvalgt flytning af måler til målerbrønd betaler vandværket levering og montering af 
målerbrønd og stophane, dog med den betingelse at målerbrønden placeres max. 1 m. fra 
skel. Gravearbejde og ændring af rør betales af grundejer. 
 
Ved oprettelse af flere forbrugerenheder i en tilsluttet ejendom skal der betales 
tilslutningsafgift efter takstbladet. 
 
Ved tilslutning af flere forbrugerenheder på samme stikledning betales der fuld pris for 
den første, på de efterfølgende ydes der 20% rabat. Der skal være en stikledning pr. 
matrikel nr. 
 

Driftsbidrag 
Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig.                                                             750,00 kr. 
Vandafgift pr. m³                                                                                                   3,80 kr. 
Driftsbidraget er excl. moms og afgifter (statsafgift 6,18kr. grundvandsbeskyttelse 0,19kr begge + moms/m3)  

 
Gebyrer 
Rykkergebyr                                                                                                      100 kr. momsfri 
Gebyr for lukkevarsel            300 kr. momsfri 
Genåbningsgebyr excl. faktiske omk. ved lukning og genåbning            500 kr.excl. moms 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler.             Her betales for de faktiske omkostninger     
Flytning                                                                                                              125 kr.excl. moms 
Sløjfning af stikledning ved forsyningsledning.  Her betales for de faktiske omkostninger                                                                                      
 

Flytning / ejerskifte  
Meddelelser vedr. flytning / ejerskifte til  
Laurits Christensen  
Grønningen 12 Lihme 7860 Spøttrup 
Tlf. 21246694                                 
Email:   Laurits.Christensen@mail.tele.dk 
eller Vandværksadministrationen 
 Email:  post@kvva.dk   
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