
 

Takstblad for Kippinge Vandværk A.M.B.A 2022 

 

Kippinge Vandværk A.M.B.A                                                CVR. 69 77 84 10 

Storstrømsvej 98 

4840 Nr. Alslev                                                     TLF.  40 64 24 68 

 
takstbladet er udarbejdet i henholdt til gældende vedtægter, regulativ og med hjemmel i § 53, stk. 1, Vandforsyningsloven 

 

Driftsbidrag beregnet ud fra driftsbudget  Ekskl. Moms Inkl. Moms 

Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr. 1.113,52 1.391,90 

Pris pr. m3 kr. 4,20 5,25 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vandskat) inkl. 

Bidrag til grundvandskortlægning 

 

kr. 

 

6,37 

 

7,96 

    

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) beregnet ud fra 

anlægskartotek 

 Ekskl. Moms Inkl. Moms 

Hovedanlægsbidrag:    

Pr. boligenhed kr. 10.000,00 12.500,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed kr.  76.000,00 95.000,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. kr. 6.000,00 7.500,00 
 

Drifts- & anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt skriftligt og 

godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 

 

Der kan i særlige tilfælde være grundlag for at opkræve supplerende anlægsbidrag fra en ejendom. Det gælder 

f.eks., hvis en tilsluttet ejendom ændrer anvendelse i forhold til det oprindelige grundlag for at betale 

anlægsbidrag, og dermed bliver omfattet af en anden kategori, der adskiller sig væsentlig fra det oprindelige 

grundlag for fastsættelse af anlægsbidraget. 

 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for 

ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 

 

Gebyrer  Ekskl. Moms Inkl. Moms 

Rykkergebyr 1 kr.  100,00 Momsfrit 

Rykkergebyr 2 kr. 100,00 Momsfrit 

Udsendelse af flytteopgørelse kr. 250,00 312,50 

Gebyr for skønnet forbrug for manglende aflæsning af måler kr. 250,00 312,50 

Genåbningsgebyr 1) kr. 800,00  1.000,00 

Gebyr for fremsendelse af materiale til ejendomsmægler kr.  250,00 312,50 

Hertil kommer faktiske udgifter 

Efter bestyrelsens beslutning kan restancer overgives til retslig inkasso, ligesom vandværket efter forudgående 

varsel kan lukke for vandtilførslen. Ved manglende rettidig betaling tillægges rente fra forfaldsdatoen svarende 

til den beregnede morarente på det gældende tidspunkt. 

 

 

 

Drifts- & anlægsbidrag godkendt af___________________________________, den ________2022 
 

 


