
 
 

 

Takstblad for 2020 

 

Driftsbidrag: 

Der opkræves 2 gange årligt i februar og august 

I alt, ekskl. 

moms 

I alt, inkl. 

moms 

Årlig afgift pr. ejendom/bolig 450,00 562,50 

Årlig målerleje pr. måler 150,00 187,50 

   

Vandafgift pr. m3, se note 1) 2,80 3,50 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 6,18 7,73 

Drikkevandsbidrag pr. m3 0,19 0,24 

I alt pr. m3 9,17 11,46 

 
1) Ved forbrug over 2.000 m3 pr. år, afregnes efterfølgende m3 til en pris på kr. 2,30 ekskl. moms. 

 

 

Anlægsbidrag/ 

tilslutningsafgifter: 2) 

Anlægs-
bidrag 

Lednings-
bidrag 

Stiklednings-
bidrag 

I alt, ekskl. 

moms 

I alt, inkl. 

moms 

Enfamiliebolig og forretning 

i bymæssig bebyggelse 

samt sommerhuse, hvor 

boligen har egen stikledning 

6.400,00 13.600,00 2.500,00 22.500,00 28.125,00 

Beboelse i bymæssig bebyg-

gelse hvor flere husstande 

har fælles stikledning 3) 

5.300,00 12.000,00 2.500,00 19.800,00 24.750,00 

Enfamiliehus i landsby 6.600,00 16.000,00 2.500,00 25.100,00 31.375,00 

Enfamiliehus i åbent land 9.400,00 21.000,00 2.500,00 32.900,00 41.125,00 

Landbrugsejendom (BBR) 11.300,00 32.000,00 2.500,00 45.800,00 57.250,00 

 
2) Hele beløbet skal betales inden tilslutningen påbegyndes. 
3) F.eks. lejligheder, kædehuse, dobbelthuse og i blokbebyggelse, tilslutningsafgift pr. bolig. 

For tilslutninger med årligt forbrug over 5.000 m3 fastlægges tilslutningsbidrag efter forhandling og 

godkendelse af kommunen. 

 

 

Gebyrer: I alt, ekskl. 

moms 

I alt, inkl. 

moms 

Første rykker 100,00 Momsfri 

Anden rykker med lukkevarsel 100,00 Momsfri 

Udarbejdelse af flytteafregning 4) 150,00 187,50 

Genåbningsgebyr + evt. faktiske udgifter til entreprenør m.m. 1.500,00 1.875,00 

Målerskifte grundet frostsprængning, bortkomst eller beskadigelse 1.200,00 1.500,00 

Målerafprøvning efter dagspris fra afprøvningsfirma 5)   

 
4) Ved flytteafregning opkræves/udbetales der ikke beløb mindre end 50,00 kr. inkl. moms. 
5) Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren. Er fejlvisningen større end  

 4%, betales afprøvningen af vandværket. 

 

Ved vandspild over 300 m3 med tillæg af det gennemsnitlige vandforbrug for de sidste 3 år, kan der 

være mulighed for refusion, ved henvendelse til Dronninglund Vandværk. 

 

 

Godkendt af Brønderslev Kommune den 28. oktober 2020. 


