
Beløb i kr. Beløb i kr. 
Driftsbidrag ekskl. moms inkl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/boligenhed 500,00kr.                625,00kr.             
Variabel vandafgift pr. m3 6,00kr.                    7,50kr.                  
Statsafgift af ledningsført vand, pr. m3 6,37kr.                    7,96kr.                  

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift for nye andelshavere)
● Hovedanlægsbidrag
● Forsyningsledningsbidrag
● S kledningsbidrag

1. Hovedanlægsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Pr. boligenhed      4.482,87kr.             5.603,59kr.          
Øvrige forbrugere      0 - 500 m3 / år 4.482,87kr.             5.603,59kr.          
                                      501 - 10.000 m3 / år 8.965,74kr.             11.207,18kr.        

Ved forbrug over 10.000 m3 / år fastsættes hovedanlægsbidrag i hvert enkelt 
tilfælde ved forhandling, samt godkendelse af Syddjurs Kommune.

2. Forsyningsledningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Priserne er pr. ejendom 
Zone 1 7.474,73kr.             9.343,41kr.          
Zone 2 22.424,22kr.          28.030,28kr.        
Se kort med zoneinddeling på www.kolindvand.dk: "Ledningsinfo"
Ved udstykning opkræves bidrag ved bygherren i forbindelse med byggemodning.

3. Stikledningsbidrag Ekskl. moms Inkl. moms
Priserne er pr. ejendom 5.568,92kr.             6.961,15kr.          
Ved udstykning opkræves bidrag ved bygherren i forbindelse med byggemodning. 
Vandværket fastsætter ledningsdimension ud fra ejendommens /  forbrugerens
behov / forventede årlige vandforbrug.

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms 
Gebyr for aflæsning af vandmåler 450,00kr.                Momsfrit
Flyttegebyr 125,00kr.                156,25kr.             
Rykkergebyr (fremsendelse af rykkerskrivelse ved manglende betaling) 100,00kr.                Momsfrit
Gebyr for lukning af vandtilførsel 800,00kr.                1.000,00kr.          
Gebyr for genåbning af vandtilførsel 800,00kr.                1.000,00kr.          

Målt forbrug / byggevand

i forbindelse med indmeldelse som andelshaver i Kolind Vandværk A.m.b.a. - og før tilslutning/aftapning af vand. 

Indeksregulering af ledningsbidrag

Takstbladet er godkendt af Syddjurs Kommune d. 01.03.2022

Indekstal for 2021: +0,78 %  (stigning 0,0078 %).

Kolind Vandværk A.m.b.a.
Takstblad 2022

Måler udleveres af vandværket og placeres sædvanligvis i en målerbrønd. 
I byggeperioden kan vandforbrug betales efter måler, eller som skønnet forbrug på 20 m3 pr. påbegyndt måned,
indtil der foreligger behørig dokumentation for at den udleverede måler er korrekt monteret. 
Måleren skal være monteret senest 12 mdr. fra tilslutningstidspunktet. Eventuel aftale om "Byggevand" skal træffes 

Forsynings- og stikledningsbidrag reguleres hvert år pr. 1. januar efter Danske Vandværkers indekstal.  


