
Takstblad  
 for 

Dronningborg Vandværk f.m.b.a. 
Gældende pr. 1. januar 2022 

 

*1) Normal husstandsmåler                               
Afgift af ledningsført vand opkræves for Staten. Momsregistrerede forbrugere kan på visse betingelser få 
afgiften refunderet via momsafregning. 
  
Forbrugsbidraget opkræves to gange årligt med rettidig betaling hhv. 10. februar og 10. august. 
 
 
Tilslutningsbidrag 

 
Enheder 

Tilslutningsbidrag 
excl. moms 

Tilslutningsbidrag 
inkl. moms 

 
Parcel- eller rækkehus 

 
1,0 

 
21.804,93 kr. 

 
27.256,16 kr. 

 
Etagebebyggelse inkl. 1. lejlighed 

 
1,0 

        
21.804,93 kr. 

 
27.256,16 kr. 

 
Tillæg pr. lejlighed ud over den første 

 
0,45 

 
            9.812,22 kr. 

 
12.265,28 kr. 

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

 
 

1,5 32.707,40 kr. 40.884,25 kr. 

 
Tilslutningsbidragene reguleres hver den 1. januar med ”Danske Vandværkers” indeksberegning. Ved 
specielle byggerier eller forbrugssteder med særligt stort vandforbrug henvises til vandværkets regulativ. 
 
 
Gebyrer og andre ydelser 

Gebyr 
excl. moms 

Gebyr 
inkl. moms 

Ved lukning og genåbning betales pr. arbejdsgang 600,00 kr. 750,00 kr. 
Udfærdigelse af flytteopgørelse  200,00 kr. 250,00 kr. 
Ved for sen betaling betales pr. rykkerskrivelse (ikke 
momspligtig) 

100,00 kr.            -, -- kr. 

Udskrivningsgebyr ved kopi af seneste årsopgørelse 50,00 kr. 62,50 kr. 
Ved manglende eller for sent indberetning af  
måleraflæsning på selvaflæsningskort (ikke momspligtig) 

 
150,00 kr. 

 
-,-- kr. 

Udskiftning af frostsprængt/beskadiget måler 
Pris for måler ikke medregnet 

 
600,00 kr. 

 
750,00 kr. 

Afprøvning af måler hvis resultatet afviger mindre end 
+/- 4 %.  (MDIR 32.36-01: Måleteknisk Direktiv. Koldtvandsmålere, 
udført på én af Sikkerhedsstyrelsens bemyndigede laboratorier). 

 
1400,00 kr. 

 
1750,00 kr.  

 
Takstbladet er godkendt af Randers Kommune den 19-01-2022.  
 

Forbrugsbidrag Afregnings- 
pris 

Vandværket 

Afgift af 
lednings- 
ført vand 

I alt  
ekskl. moms 

 

Moms 
 

I alt 
inkl. moms 

Pris pr. m3  3,95 kr. 6,37 kr.  10,32 kr.   2,58 kr.     12,90 kr.  
Fast bidrag pr. 
forsyningsstikledning 

400,00 kr. 
 

 400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. 
 

Afgift pr måler*1): 
1,5 & 2,5 m³ 

100,00 kr. 
 

 100,00 kr. 25,00 kr. 125,00 kr. 

Afgift pr måler: 4,0 & 
6,0 m³ 

200,00 kr.  200,00 kr. 50,00 kr. 250,00 kr. 

Afgift pr måler:      10,0 
m³/år 

300,00 kr.   300,00 kr. 75,00 kr. 375,00 kr. 

Afgift pr måler:      25,0 
m³/år 
 

400,00 kr.  400,00 kr. 100,00 kr. 500,00 kr. 


