Lund Vandværk
Anhøj 74, 8700 Horsens

Takstblad for 2022
Driftsbidrag
Fast årligt driftsbidrag pr. ejendom/boligenhed
Målerleje vandmåler (Kamstrup 2,5) pr. år
Målerleje vandmåler (Kamstrup 4,0) pr. år
Variabelt driftsbidrag pr. m3 vand

kr.
kr.
kr.
kr.

Ekskl. Moms
330,00
160,00
300,00
4,00

Inkl. Moms
412,50
200,00
375,00
5,00

kr.

Ekskl. Moms
6,37

Inkl. Moms
7,96

Skatter og afgifter
Statsafgift, ledningsført vand pr. m3 (vandskat)

Anlægsbidrag (tilslutningafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom/boligenhed
* forbrugere 0-500 m3/år (1 x bidrag)
* forbrugere 501 - 2.000 m3/år (2 x bidrag)
* forbrugere 2.001 - 5.000 m3/år (3 x bidrag)
* forbrugere 5.001 - 10.000 m3/år (4 x bidrag)
* forbrugere over 10.000 m3/år efter forhandling og efterfølgende godkendelse af Horsens Kommune
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/boligenhed
i tættere bebygget område
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom/boligenhed
uden for tættere bebygget område
Stikledningsbidrag pr. stk.

Ekskl. Moms
kr.
kr.
kr.
kr.

Inkl. Moms

8.230,00
16.460,00
24.690,00
32.920,00

10.287,50
20.575,00
30.862,50
41.150,00

kr.

9.730,00

12.162,50

kr.
kr.

53.350,00
10.130,00

66.250,00
12.662,50

kr.

FLERE BOLIGENHEDER PÅ SAMME MATRIKEL
Ved byggeri af flere boligenheder på samme matrikel betales for hver boligenhed ét hovedanlægsbidrag,

ét forsyningsledningsbidrag og ét stikledningsbidrag svarende til en stikstørrelse på ø32 mm.
BLANDET BOLIG OG ERHVERV PÅ SAMME MATRIKEL
Ved byggeri hvor bolig- og erhvervsenheder er beliggende i samme bygning, betales pr. enhed ét hovedan-

lægsbidrag, ét forsyningsledningsbidrag og ét stikledningsbidrag svarende til en stikstørrelse på ø32 mm.
ERHVERV
For erhvervsenheder betales samlet bidrag i forhold til den ansøgte forbrugsstørrelse.

OM- OG TILBYGNING
Uændret anvendelse af bygninger:
Hvis ombygningen kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen eller antallet af boligenheder forøges,
betales anlægsbidrag. Anlægsbidragets størrelse reduceres med allerede betalte hovedanlægs- og forsy-

ningsledningsbidrag. Tidligere betalte stikledningsbidrag dækker omkostninger til tidligere faktisk
udførte arbejder og tilbagebetales ikke.

Ændret anvendelse af bygninger:
Hvis bygningens anvendelse ændres fra f.eks. industri, skole eller lignende til boliger, betales anlægsbidrag i

henhold til dette takstblad og ovenstående afsnit vedr. ”Flere boligenheder på samme matrikel”.
Anlægsbidragets størrelse reduceres med allerede betalte hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag.

Tidligere betalte stikledningsbidrag dækker omkostninger til tidligere faktisk udførte arbejder og
tilbagebetales ikke.
AFBRYDELSE AF STIK
Omkostninger til afbrydelser af stik afregnes efter fast pris for dimension 32-63 mm. Afbrydelse af vandstik

større end 63 mm afregnes efter faktiske afholdte udgifter.
BYGGEMODNINGER
Ved byggemodninger betales et anlægs-, forsynings- og stikledningsbidrag for hver enkelt matrikel/bolig-

enhed. Lund Vandværk leverer og nedgraver vandledninger og ventiler til de enkelte boligenheder, og
lader ledningsarbejdet udføre af Lund Vandværks installatør og entreprenør.
Stikledninger førers 1 meter ind fra vej til hvert enkelt byggefelt/matrikel. Vandledninger føres i vejside

(græsrabat) 0,5 m fra kantsten. Vandledninger ligger altid i modsatte vejside af evt. fjernvarmeledning.
Udstykker kan, hvis det ønskes, forestå entreprenørarbejderne (gravearbejdet)
Udstykker kan vælge at betale for de faktiske omkostninger til etablering og nedgravning af det nye ledledningsnet. Når udstykker vælger denne model, betales kun et anlægs-og forsyningsledningsbidrag for

hver enkelt matrikel/boligenhed. Lund Vandværk lader ledningsarbejdet udføre af Lund Vandværks
installatør udstykker forestår gravearbejdet. Udstykker afregnes Lund Vandværks faktiske udgifter til

projektering og udførsel af ledningsarbejdet.
Lund Vandværk forestår i alle tilfælde levering og etablering af vandledninger ved byggemodningen.
Stophaner og spindler dæksler henligger under udstykkers beskyttelse til vejprojektet er færdigt udført, og
afleveret til grundejerforening. Det anbefales derfor at udstykker sikrer stophaner mod påkørsel med beton-

kegler.

Særlige driftsbidrag - der henvises til regulativet

Ekskl. Moms
Flyttegebyr
kr.
150,00
Levering af vand til midlertidigt forbrug
kr.
5000,00
Gebyrer - der henvises til regulativet
Ekskl. Moms
Regninger, der ikke betales via PBS
kr.
50,00
Rykkergebyr
kr.
100,00
Gebyr for skønnet forbrug
kr.
400,00
Lukkegebyr + faktiske omkostninger ved lukning
kr.
600,00
Genåbningsgebyr
kr.
600,00
Erstatning af frostsprængt /ødelagt vandmåler 2,5
kr.
1200,00
Erstatning af frostsprængt /ødelagt vandmåler 4,0
kr.
2400,00
Finde ikke synlig og tilgængelig stophane
kr.
600,00
Afbrydning af stikledning til ubenyttet ejendom
kr.
7500,00
Afprøvning af vandmåler*
kr.
1000,00
Afprøvning af vandtryk**
kr.
1000,00
* ved fejlvisning over tilladelig værdi betales omkostninger af Lund Vandværk
** ved manglende tryk under tilladelig værdi betales omkostninger af Lund Vandværk

Inkl. Moms
187,50
6250,00
Inkl. Moms
momsfri
momsfri
500,00
momsfri
750,00
1500,00
3000,00
750,00
9375,00
1250,00
1250,00

