
 

 

 

 

Takstblad 2019/2020 

 Pr. 1. januar 2019 gælder nedenstående takster, som godkendt af Fredericia Kommune  

Anlægsbidrag 

I forbindelse med byggemodning betaler udstykkeren vandanlægget, inkl. stophane for den enkelte grund. 

Børup Vandværk skal godkende ledningsnettets dimensioner før igangsætning af projektet. Rettigheder 
overgår til Børup Vandværk. Ved tilslutning af de enkelte parcellers stophaner erlægges tilslutningsafgiften 

før ibrugtagning.  

Anlægsbidraget udgør: 

a) Boliger / lejemål / lejligheder samt haver: 9.000 kr., ekskl. an boring, ekskl. stik og stophane.  

b) Erhvervsejendomme, institutioner, industrier og lignende: 4,00 kr., eks. moms, pr. m2 grundareal, (dog 

mindst som i pkt. a) eks. te -indsætning.  

c) Byggevandstilslutning: 1800 kr., ekskl. an boring, stik, stophane og kontrolleret reetablering + måler efter 
regning. Forbrugspriser som før beskrevet.  

d) Industrier med særligt vandforbrug: efter forhandling.  

Hvis forudsætningen for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller 

ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af 
anlægsbidragene der svarer til ændringen. Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse 

med væsentlig ny investering i vandforsyningsanlægget.  

Priser: 

Vandpris pr. m3 = 4,00 kr. 

Fast afgift 430 kr. for målerstørrelse på indtil QN 2,5 m3 (Udleveres af Børup Vandværk). Bolig / lejemål / 

lejligheder samt haver. 

Statsafgift 6,37 kr. pr. m3 (Gældende 2018 til 2020) 

Større målere anskaffes af andelshaveren og for dennes regning. Målere udskiftes / kalibreres ifølge 
lovgivningen. 

Fast afgift 1600 kr. for målerstørrelse    6 m3 

Fast afgift 3200 kr. for målerstørrelse 10 m3 
Fast afgift 4500 kr. for målerstørrelse 15 m3 

Fast afgift 6000 kr. for målerstørrelse 40 m3 
Fast afgift 8000 kr. for målerstørrelse 50 m3  

Bi-målerafgift 200 kr. pr. år.  

 

Erhverv: 

Vand til industri, institutioner og lignende afregnes normalt efter måler.  

 

      



Husholdning: 

Vand til beboelsesejendomme 

Afregning uden måler: 

Fast afgift 430 kr. pr. lejemål + forbrug 250 m3, for bolig / lejemål / lejligheder samt haver. 

Afregning efter måler: 

Fast afgift: 430 kr. for bolig / lejemål / lejligheder samt haver. Forbrug: Efter måler.  

 

 

Aflæsning af målere: 

Alle vandværkets forbrugere har fået installeret målere, der kan fjernaflæses af vandværket. 

  
I målerne er der indbygget et radiomodul, der har en teoretisk rækkevidde på ca. 400 meter, så 

måleraflæseren skal bevæge sig rundt i hele vandværkets forsyningsområde for at opfange signalerne på en 
PDA. 

  

Dette er planlagt at finde sted omkring årsskiftet hvert år, så hvis du i dit nærområde møder en bil, der 
kører langsomt omkring den pågældende dag, er det muligvis aflæseren, der passer sit arbejde. 

Aflæsning bruges også af Fredericia Spildevand A/S, til beregning af kloakbidrag. 

 

Opkrævning: Der opkræves a. conto 2 gange, 1 gang med perioderegulering (forbrugsregulering + aconto). 

Rykkergebyr opkræves med 100,00 kr.(momsfri) pr. rykkerskrivelse (opkrævning) max 2 skrivelser, herefter 

til inkasso.  

Administrationsbidrag ved lukning af vandforsyning 400,00 kr. + moms inden for normal arbejdstid, 600,00 
+ moms uden for normal arbejdstid.  

Ønsker andelshaveren udført ikke planlagt målerkontrol erlægges 500,00 kr. plus de faktiske omkostninger.  

Rentesatsen for overskridelse af betalingsfrister er diskontoen + 5%  

Uden for byzoneområder kan der i henhold til vandforsyningsloven (lov nr. 337 af 4. juli 1985) etableres 

vandforsyning, når rekvirenten betaler alle udgifter ved etableringen samt anlægsbidrag.  

Anlægsprojektet skal godkendes af Vandforsyningen.  

Anlægsbidragets størrelse fastsættes i de enkelte tilfælde af Børup Vandværk.  

Stikledninger betales i alle tilfælde af rekvirenten.  

Den til enhver tid gældende statsafgift tillægges priserne.  

Takstbilaget er gældende fra 1. januar 2019. 

Alle priser er ekskl. 25 % moms. 

 


