
 

 

Takstblad 2021 
 

VESTER NEBEL VANDVÆRK A.m.b.a. – CVR Nr. 37574082 
 

Gældende for perioden 1/1 2021 til 31/12 2021 
 

 
Afregningen med den enkelte forbruger består af: Et fast årligt bidrag + et variabelt bidrag/afgift i for-
hold til det faktiske forbrug ifølge vandmåleren hos forbrugeren. 
 
Bidrag/afgifter: 
    Ekskl. Moms  Inkl. Moms 
Fast bidrag  
A:     Indtil -     300 m3 pr. år   kr.      360,00  kr.     450,00 
B:       301 – 1.000 m3 pr. år   kr.      800,00  kr.  1.000,00 
C:    1.001 – 2.500 m3   kr.   1.200,00  kr.  1,500,00 
D.    2.501 -  5.000 m3   kr.   1.500,00  kr.  1.875,00 
E:    5.001 -  7.500 m3    kr.   1.900,00  kr.  2,375,00 
F:    7.501 - 10.000 m3   kr.   2.300,00  kr.  2.875,00 
 
Målerbidrag  
Udgør årligt for alle typer forbrugere  kr.     100,00  kr.     125,00 
 
Variabel bidrag/afgifter 
Driftsbidrag til værket pr. m3    kr.         2,40  kr.         3,00 
Afgift til staten på ledningsført vand pr. m3 fra1/1 kr.         6,18  kr.         7,73 
x)Afgift til staten på ledningsført vand pr. m3fra1/2 kr.         6,37  kr.         7,96 
x)(Folketinget har ændret afgiften i jan 2021 fra 1/2 2021) 
Gebyrer: 
 
Gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse                             kr.      100,00  kr.     125,00 
Rykkergebyr for manglende betaling - første rykker             kr.      100,00       (momsfri) 
Efterfølgende rykker - gebyr pr. gang   kr.      100,00       (momsfri) 
Lukkegebyr    kr.      250,00       (momsfri) 
Genåbningsgebyr   kr.      500,00  kr.     600,00 
 
Anlægsbidrag: 
 
Tilslutningsbidrag 
 
I byzone - 
For et forbrug på indtil 300 m3 pr. år       kr. 14.600,00  kr. 18.250,00 
For hvert påbegyndt forbrug på 300 m3 derudover kr.   7.300,00  kr.   9.125,00 
Stikledningsbidrag   kr.   6.900,00  kr.   8.625,00 
Ved nybyggeri er byggevand inkluderet i prisen kr.          0,00  kr.          0,00 
 
I landzone - 
For et forbrug på indtil 300 m3 pr år  kr. 46.000,00  kr. 57.500,00 
For hvert påbegyndt forbrug på 300 m3 derudover kr.   7.300,00  kr.   9.125,00 
Stikledningsbidrag   kr.   6.900,00  kr.   8.625,00 
Ved nybyggeri er byggevand inkluderet i prisen kr.          0,00  kr.          0,00 
 
 
Bestyrelsen, den 27. oktober 2020. 
 
Godkendt af Kolding Kommune, den 7. januar 2021. 


