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Takstbladet er godkendt af Fredericia Kommune den 30/9-2022 og er 
gældende fra 1. oktober 2022 til den 30. september 2023. 
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Betalingsbetingelser 
 

Tilslutningsafgifter er forfalden til betaling før der åbnes for tilførslen af vand til 

forbrugeren. 

Vand- og forbrugerafgifter betales med 2 á conto indbetalinger, forfaldsdatoer 1. maj 

og 1. november. 

Såfremt disse á conto beløb ikke er modtaget senest den på girokortet påtrykte dato, vil 

efterfølgende opkrævning blive påført et gebyr, jf. takstblad. 

 

Vandværket kan ved overskridelse af betalingsfristen lukke for vandtilførslen jf. 

paragraf 14.1.2 i Regulativet. 

Genåbning kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr, skyldige afgifter og 

eventuelle ekstra omkostninger. 

 

 

  
Slutopgørelse 
 

Hvert år pr. 30. september måned aflæses de elektroniske vandmålerne automatisk, 

hvorefter opgørelse over det i året forbrugte vand/afgifter fremsendes til forbrugeren 

sammen med 1. á contoindbetaling i det nye år. 

 

Beløb under 50 kr. i forbindelse med fraflytning udbetales ikke og beløb under 

samme grænse opkræves ej.  

 

 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) 
 

I forbindelse med byggemodning betaler udstykkeren vandanlægget, inkl. stophane 

og stikledning for den enkelte grund.  

Taulov Vandværk skal godkende ledningsnettets dimensioner før igangsætning af 

projektet. Rettigheder overgår til Taulov Vandværk. 

Udstykkeren betaler hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag, og bygherren 

betaler stikledningsbidrag før ibrugtagning efter nedenstående takster: 

 

Alle priser for tilslutning er ekskl. anboring og stikledning. 
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Enfamilie-, række- og sommerhuse samt haver i byzone: 

          Ekskl. moms  Inkl. moms 

  

 

 

Der betales yderligere et anlægsbidrag på kr. 6,55 / 8,18 for hvert yderligere multiplum 

af et årsforbrug på 1,5 m3 pr. m2 grundareal. Såfremt der senere konstateres et øget 

vandforbrug, opkræves yderligere anlægsbidrag efter denne takst. 

For industrivirksomheder med særligt stort vandforbrug fastsættes anlægsbidraget efter 

forhandling mellem vandværket og virksomheden. 

Såfremt bebyggelsen på allerede tilsluttede arealer nedrives eller bortsaneres, skal der 

ved opførelse af nyt byggeri betales nyt anlægsbidrag efter samme takst, såfremt der 

er forløbet mere end 20 år, siden der senest er opkrævet anlægsbidrag.  

 

Driftsbidrag  
   Ekskl. moms    Inkl. moms  
Afgift pr. m3, ekskl. statsafgift kr.        5,50             6,88 

Statsafgift pr. m3   kr.        6,37             7,96 

 

Fast afgift pr. lejlighed (boligenhed) pr. år: 

 1,5 – 2,5 m3 måler kr.    425,00         531,25   

2,5 – 5 m3 måler kr.    800,00      1.000,00  

 Over 5 m3 måler kr. 1.750,00      2.187,50 

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed) Kr. 1.650 Kr. 2.062 

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed) Kr. 7.572             Kr. 9.465             

Stikledningsbidrag (pr. stikledning) 

  

Kr. 6.119           

 

Kr. 7.648           

 

Etageejendomme med flere lejligheder i byzone:  
 

Hovedanlægsbidrag pr. lejlighed (boligenhed) Kr.  1.650       Kr.  2.062     

Forsyningsledningsbidrag pr. lejlighed (boligenhed) Kr.  7.572 Kr.  9.465 

Stikledningsbidrag (pr. stikledning) Kr.  6.119      Kr.  7.648      

   

Enfamiliebolig i landzone:   

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed) Kr.   1.650   Kr.   2.062   

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed) Kr. 25.901    Kr. 32.376    

Stikledningsbidrag (pr. stikledning) Kr.   6.546    Kr.   8.182    

   

Erhvervsejendomme, institutioner og lign. pr. m2 

grundareal. 

Kr.     6,55   Kr.     8,18   
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Målerafgift pr. måler pr. år: 

                                                        Ekskl.moms     Inkl. moms 

 1,5 – 2,5 m3 måler kr.    100,00          125,00 

 2,5 – 6,5 m3 måler kr.    220,00          275,00 

 6,5 - 10,5 m3 måler kr.    280,00          350,00 

 Over 10,5 m3 måler kr.    720,00          900,00 

 

 

Bidrag til byggevand og sagsbehandling 
 

 Ekskl. moms Inkl. moms 

For mindre byggeri  kr. 1.000,00       1.250,00 

For større byggeri  kr. 1.500,00       1.875,00 

+ forbrug. 

 

 

Gebyrer 
 Ekskl. moms Inkl. moms 

Gebyr ved manglende aflæsning kr.   200,00      (momsfri) 

Gebyr ved måleroplysninger kr.   200,00         250,00 

Rykkerskrivelse kr.   100,00      (momsfri) 

Lukkevarsel  kr.   200,00      (momsfri) 

Oplukningsgebyr (+ dok. udgifter) kr.   500,00         625,00  

Flyttegebyr kr.   100,00         125,00  

Gebyr ved overtrædelse af regulativets bestemmelser 

vedrørende måling af forbrug kr. 5.000,00     6.250,00 

Gebyr ved manglende meddelelse om flytning  

(senere end 1 måned efter fraflytning) kr.   200,00         250,00 

Udskiftning af vandmåler grundet 

beskadigelse, inkl. montering kr. 1.200,00     1.500,00 

Udskiftning af elektronisk vandmåler 

grundet beskadigelse, inkl. montering kr. 1.800,00     2.250,00 

 

 

 


