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Driftsbidrag (løbende udgifter) 

 

Der er følgende takster gældende for driftsår 2021: 

TEKST BELØB EKSKL. 
MOMS (KR) 

25 % MOMS 
(KR) 

BELØB INKL. MOMS 
(KR) 

Fast afgift pr. boligenhed pr. år 600,00 150,00 750,00 

Pr. m3 vand (ekskl. Statsafgift) 5,00 1,25 6,25 

Statsafgift pr. m3 6,18 1,59 7,96 

 

Øvrige takster: 

TEKST BELØB EKSKL. 
MOMS (KR) 

25 % MOMS 
(KR) 

BELØB INKL. MOMS 
(KR) 

Første rykkerbrev 100,00 uden moms 100,00 

Andet rykkerbrev 100,00 uden moms 100,00 

luknings- og genåbningsgebyr(*) 500,00 125,00 625,00 

Kontrol af vandmåler/stophane 200,00 50,00 250,00 

Gebyr for aflæsning af vandmåler 200,00 50,00 250,00 

Gebyr for ulovligt vandforbrug 2.500,00 625,00 3.125,00 

*Hertil kommer de faktiske udgifter til arbejde og materialeforbrug. 

Driftsbidraget udregnes efter aktuelt forbrug det foregående år, idet der rundes ned til nærmeste antal 

kubikmeter delelig med 10 (eks.: Et forbrug på 134m3 i foregående år giver ny aconto på 130 m3). Beløbet 

opkræves ved to aconto betalinger med forfald 01.02 og 01.08, med sidste betalingsdato den 15. henholds-

vis februar og august måned. Regningen fremsendes af Energi Ikast.  

 

Afregning sker i henhold til selvaflæsningskort, som påføres årets ultimo aflæsning. Eventuelt mere eller 

mindre forbrug afregnes via første aconto opkrævning (01.02) det efterfølgende år. Ved eventuel afregning 

og aconto opkrævninger for dele af året, deles den faste afgift med antal måned/dage (forholdsmæssig). 

 

Overskrides betalingsfristen fremsendes første rykkerbrev og derefter andet rykkerbrev. Betales det skyldi-

ge beløb ikke inden betalingsfristen angivet i 2. rykkerbrev, foretages der lukning af vandet. Installationer, 

som er blevet lukket, kan først genåbnes, efter modtaget betaling af alle forfaldne beløb, herunder luk-

nings- og genåbningsgebyr plus herunder udgifter forbundet med lukning af vandet.  

 

Luknings- og genåbningsgebyr, som ikke kan adskilles, påhviler også eventuelle nye ejere af ejendomme, 

hvor lukning er sket før overtagelse.  
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Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) 

 

Der er følgende gældende takster for driftsår 2021 i forbindelse med tilslutning:  

TEKST BELØB EKSKL. 
MOMS (KR) 

25 % MOMS 
(KR) 

BELØB INKL. MOMS 
(KR) 

Bidrag pr. boligenhed til hovedanlæg  7.000 1.750 8.750 

Bidrag pr. boligenhed til ledningsanlæg 7.000 1.750 8.750 

Stikledning, 32 mm 2.000 500 2.500 

Stikledning, 40 mm 3.600 900 4.500 

Stikledning, 50 mm 4.800 1.200 6.000 

Stikledning, 63 mm 6.400 1.600 8.000 

Stikledning, 75 mm 9.000 2.250 11.250 

 

Udgifterne til etablering varierer i forhold til forbrug og beliggenhed. Følgende fordelingsnøgle er gælden-

de:  

 FORDELINGSNØGLE (FAKTOR) 

Enfamiliehus med egen stikledning i byzone 1 

Beboelse i byzone, hvor flere boligenheder har fælles stikledning (f.eks. 
lejligheder i kældre, dobbelthus eller blokhuse) 

0,9 

Forretninger (i byzone) 1 

Enfamiliehus/landhus i landzone 2 

Landbrugsejendom i landzone 3 

Sommerhus 1 

Institutioner og erhverv 2 – 19 

 

Betaling for tilslutning og forbrug, der ikke er omfattet af ovenstående takster, aftales individuelt.  

I landzone betales de faktuelle omkostninger, hvis forsyningsledningen skal forlænges ud over 50 meter. 

Til en ny tilslutning, skal der betales for følgende: 

1. Bidrag til hovedanlæg 

2. Bidrag til ledningsanlæg 

3. Bidrag til stikledning 

 

Til almindelig beboelse eller lignende (f.eks. parcelhus/lejlighed) beregnes normalt forsynet med en 32 mm 

stikledning. Mens stikledninger til landbrugsejendomme, institutioner og erhverv vurderes i henhold til 

behov. 

 

BEMÆRK: Tilslutningsafgifterne skal være betalt, inden det er muligt at blive tilkoblet Engesvang Vandværk. 
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Beregningseksempler 

 

I det følgende er der opstillet nogle beregningseksempler for byområder: 

Bolig med egen stikledning (Fordelingsnøgle: 1,0) 

TEKST BELØB INKL. MOMS (KR) 

Bidrag til hovedanlæg 8.750 

Bidrag til ledningsnet 8.750 

Stikledning, 32 mm 2.500 

Vandmåler 500 

Tilslutningsbidrag, total 20.500 

 

Boliger på fælles stikledning (Fordelingsnøgle: 0,9) 

TEKST BELØB INKL. MOMS (KR) 

Bidrag til hovedanlæg 8.750 

Bidrag til ledningsnet 8.750 

Justering efter fordelingsnøgle -1.300 

Vandmåler 500 

Tilslutningsbidrag, total 16.700 

 

I det følgende er det opstillet to eksempler på landområde: 

Landhus i åbent land (Fordelingsnøgle: 2) 

TEKST BELØB INKL. MOMS (KR) 

Bidrag til hovedanlæg 8.750 

Bidrag til ledningsnet 8.750 

Justering efter fordelingsnøgle 17.500 

Stikledning, 32 mm 2.500 

Vandmåler 500 

Tilslutningsbidrag, total 38.000 

 

Landbrugsejendom (63 mm stik) (Fordelingsnøgle: 3) 

TEKST BELØB INKL. MOMS (KR) 

Bidrag til hovedanlæg 8.750 

Bidrag til ledningsnet 8.750 

Justering efter fordelingsnøgle 35.000 

Stikledning, 63 mm 8.000 

Vandmåler 500 

Tilslutningsbidrag, total 61.000 

 


