
TAKSTBLAD FOR: I/S Dronningborg Vandværk 
 
GÆLDENDE PR.:  1. JANUAR 2011 
 

FORBRUGSBIDRAG Afregnings-
pris 

Vandafgift 
til Staten 

Spildevandsafgift 
til Randers 

Spildevand A/S 

I alt eksl. 
moms 

I alt inkl. 
moms 

Pris pr. m3 6,56 kr. 5,00 kr. 29,10 kr. 40,66 kr. 50,83 kr.
Fast bidrag pr. måler pr. år 350,00 kr.   350,00 kr. 437,50 kr.

 
I forbrugsbidraget er der indregnet et gebyr på 30,5 øre./m3 eksl. moms. Gebyret der opkræves i 
forhold til vandværkets vandindvindingstilladelse. Gebyret dækker Statens og Randers kommunes 
udgifter til kortlægning af grundvandsressourcer til drikkevandsformål og til opfølgende 
indsatsplanlægning for benyttelse og beskyttelse af grundvandet, samt kommunens udgifter til drift 
af koordinationsforum. SKAT opkræver gebyret ved vandværket. 
 
Ved betaling for byggevand eller vand til specielle formål, henvises til vandværkets takstregulativ. 
Forbrugsbidraget opkræves 2 gange årligt, henholdsvis 1. januar og 1. juli. 
 

TILSLUTNINGSBIDRAG Enheder Afregningspris 
excl. moms 

Afregningspris  
incl. 25% moms 

Parcel- eller rækkehus pr. bolig 1,0 19.810,00 kr. 24.762,50 kr. 
Etagebebyggelse incl. 1. lejlighed 1,0 19.810,00 kr. 24.762,50 kr. 
Tillæg pr. lejlighed udover den første 0,45 8.914,50 kr. 11.143,13 kr. 
Erhvervsejendomme, landbrugsejen-
domme, lagerbygninger, idrætsan-
læg, haller, skoler, børnehaver m.v. 
med et forbrug indtil 5.000 m3/år 

1,50 29.715,00 kr. 37.143,75 kr. 

 
Tilslutningsbidragene reguleres hver den 1. januar med Danske Vandværkers Forenings indeks pr. 
1. oktober. De anførte tilslutningsbidrag er gældende ved indeks 161,53 pr. 1. oktober 2010. 
 
Ved specielle byggerier eller forbrugssteder med særligt stort vandforbrug henvises til vandværkets 
takstregulativ. 
 

GEBYR Afregningspris 
excl. moms 

Afregningspris 
incl. 25% moms 

Ved lukning og genåbning betales pr. arbejdsgang 235,00 kr. 293,75 kr.
Ved måleraflæsning og opgørelse ved flytning  

betales 120,00 kr. 150,00 kr.

Ved for sent indbetaling betales pr. rykkerskrivelse 120,00 kr. - kr.
Ved manglende eller for sent indberetning af 
målervisning på selvaflæsningskort            betales: 150,00 kr. - kr.

 
Takstbladet er godkendt af Randers Kommune den 16. maj 2011 
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