
Takstblad 

for 
Kristrup Vandværk a.m.b.a. 

Gældende pr. 1. januar 2020 
 

Forbrugsbidrag Afregnings- 

pris 

Grund- 

vands- 

beskyttelse 

Vandafgift 

til staten 

I alt eksl. 

moms 

I alt 

inkl. moms 

Pris pr. m3 6,24 kr. 0,50 kr. 6,37 kr. 13,11 kr. 16,39 kr. 

Fast bidrag pr. 

forsyningsenhed 

344,00 kr.   344,00 kr. 430,00 kr. 

Afgift pr. måler 2,5m3 125,00 kr.    156,25 kr. 

Afgift pr. måler 4 & 

6,3m3 

340,00 kr.    425,00 kr. 

Afgift pr. måler 10,0m3 470,00 kr.    587,50 kr. 

I vandafgift til staten er indregnet 39 øre. /m3 eksl. moms til dækning af udgifter til kortlægning af grundvands- 

ressourcer til drikkevandsformål og til opfølgende indsatsplanlægning for benyttelse og beskyttelse af 

grundvandet. 

 

Forbrugsbidraget opkræves to gange årligt, den 1. januar og 1. juli 

 

Anlægsbidrag Enheder Afregningspris 

eksl. Moms 

Afregningspris 

inkl. moms 
Parcel- eller rækkehus 1,0 21.804,00 kr. 27.255,00 kr. 

Etagebebyggelse inkl. 1. lejlighed 1,0 21.804,00 kr. 27.255,00 kr. 

Tillæg pr. lejlighed ud over den første 0,45 9.812,00 kr. 12.265,00 kr. 

Erhvervsejendomme, lagerbygninger, 

idrætsanlæg, haller, skoler, børnehaver m.v. 
med et forbrug indtil 5000m3/år 

1,5  

32.706,00 kr. 

 

40.882,50 kr. 

Anlægsbidragene reguleres hver den 1. januar med Danske Vandværkers Forenings indeks pr. 1. oktober. De 

anførte anlægsbidrag er gældende ved indeks 102,59 pr. 1. oktober 2019. 

 
Gebyr eksl. moms inkl. moms 

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger 1088,00 kr. 1360,00 kr. 

Udfærdigelse af flytteopgørelse 200,00 kr. 250,00 kr. 

Pr. rykkerskrivelse – ikke momsbelagt 100,00 kr.  

 

 
Øvrige ydelser eksl. moms inkl. moms 

Afprøvning af vandmåler – nedtagning, opsætning, fragt og 

administration – hvis prøveresultatet afviger mere end +/- 
4 % betales omkostningen af vandværket. 

1360,00 kr. 1.700,00 kr. 

Udskiftning af frostsprængt eller beskadiget måler eksl. 

måler (pris oplyses af vandværket) 

470,00 kr. 587,50 kr. 

Målertilsyn rekvireret af kunde 470,00 kr. 587,50 kr. 

Plombering efter brud på eksisterende plombe & søgning 

efter stophane 

150,00 kr. 187,50 kr. 

Opkrævningsgebyr ved giroopkrævning (pr. opkrævning) 

samt ved fremsendelse af kopi af seneste årsopgørelse 

40,00 kr. 50,00 kr. 

Kontrol af kontrollerbare kontraventiler 470,00 kr. 587,50 kr. 

 

Takstbladet er godkendt af Randers kommune den 29. august 2019 


