
Takstblad 2019

1. Tilslutningsbidrag: Excl. moms Incl. moms

Hovedanlægsbidrag pr. enhed 3.620,88 kr.                  4.526,10 kr.                          

Forsyningsledningsbidrag pr. enhed 8.632,12 kr.                  10.790,15 kr.                        

Stikledningsbidrag pr. stk. max. 40 mm 7.707,25 kr.                  9.634,06 kr.                          

Tilslutningsbidrag i alt pr. enhed 19.960,25 kr.                24.950,31 kr.                       

Forklaring
Ved en ejendoms tilslutning betales for et tilslutningsbidrag, som består af hovedanlægsbidrag, forsyningsbidrag og 

stikledningsbidrag. 

Prisen for hovedanlægs-og forsyningsledningsbidrag afregnes  pr. enhed* , stikledningsbidrag afregnes efter

ledningsdimensionering:

Hovedanlægssbidrag pr. enhed* 3.620,88 kr.                  4.526,10 kr.                          

Forsyningsledningsbidrag pr. enhed Zone 1 8.632,12 kr.                  10.790,15 kr.                        

Forsyningsledningsbidrag pr. enhed Zone 2 46.959,18 kr.                58.698,97 kr.                        

Stikledningsbidrag pr. stk. max. 40 mm Zone 1 7.707,25 kr.                  9.634,06 kr.                          

Stikledningsbidrag pr. stk. max. 40 mm Zone 2 7.707,25 kr.                  9.634,06 kr.                          

I zone 3 sker tilslutningen efter aftale. Denne aftale skal godkendes af Syddjurs Kommune

Tilslutning uden for naturlig forsyningsområde, bliver prisen fastsat efter regning.

Ved en enhed forstås hver af følgende boliger: enfamliebolig, parcelhus, andelsbolig, sommerhus,

lejlighed eller forretning.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejde pr. 1. oktober

2. Driftsbidrag

Årlig afgift pr. enhed 703,93 kr.                     879,92 kr.                             

Vandafgift pr. m3 5,72 kr.                         7,16 kr.                                 

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

Grundvandsbeskyttelse pr. m3 0,22 kr.                         0,28 kr.                                 

Målerbridrag 109,83 kr.                     137,29 kr.                             

Kortlægning/vandforsyningsplan pr. m3 0,58 kr.                         0,73 kr.                                 

Stat/kommune

3. Gebyrer

Flyttegebyr 100,00 kr.                     125,00 kr.                             

Måleraflæsning 150,00 kr.                     moms frit

Rykkergebyr 100,00 kr.                     moms frit

Genåbningsgebyr + 1.000,00 kr.                  1.250,00 kr.                          

omkostning fra VVS-firma

Gebyr for ledningsoplysninger 500,00 kr.                     625,00 kr.                             

(Jordentreprenører er fritaget for ovenstående gebyr)

Gebyr for misligholdelse af måler + 500,00 kr.                     625,00 kr.                             

faktiske omkostninger

Kopi af andelsbevis 500,00 kr.                     moms frit

Gebyr for ikke anmeldt flytning af fast 250,00 kr.                     moms frit

adresse samt ved salg af adresse

Tilslutnings- og driftsbidrag godkendt af Syddjurs Kommune den _____________ 2019


