
Møldrup Vandværk a.m.b.a. 

9632 Møldrup 

Cvr.nr. 32577970 

Takstblad gældende fra 1.januar 2020: 

 

Tilslutningsafgifter: 
 

Indenfor det hidtidige forsyningsområde: 

For et parcelhus med én lejlighed, andelsbolig, ejerlejlighed samt boliger tilhørende boligselskaber o.l., pr. lejlighed 

 

bidrag til hovedanlæg kr. 12.243,00 

bidrag til forsyningsledningsnet kr. 6.016,00 

bidrag til stikledning kr. 6.624,00 

 kr. 24.883,00 

+ 25% moms kr. 6.220,75 

I alt incl. moms kr. 31.103,75 

 

I landområder: 

 landhuse:  landbrug: 

bidrag til hovedanlæg kr. 12.243,00 kr. 18.365,00 

bidrag til forsyningsledningsnet kr. 34.892,00 kr. 52.320,00 

bidrag til stikledning kr. 6.624,00 kr. 6.624,00 

 kr. 53.759,00 kr. 77.309,00 

+ 25% moms kr. 13.439,75 kr. 19.327,25 

I alt incl. moms kr. 67.198,75 kr. 96.636,25 

 

For håndværks-, industrigrunde o.lign. betales grundbeløbet (kr. 24.883,00 + moms) gange en faktor, der er afhængig af 

årsforbruget:       årsforbrug  0-1.000 m3 2,0 -     3,5 

 årsforbrug  1.001-2.500 m3 3,5 - 7,0 

 årsforbrug  2.501–5.000 m3 7,0 - 11,5 

 

For en ny virksomhed opkræves i første omgang tilslutningsbidrag på grundlag af anslået årsforbrug. Efter 2 hele års 

forbrug fastsættes den endelige tilslutningsafgift på grundlag af konstateret forbrug. 

Hvis en virksomhed er indrettet på i katastrofetilfælde at kunne forsyne virksomheden med vandmængder, der langt 

overskrider det normale forbrug (sprinklere), kan der beregnes forhøjet tilslutningsafgift. 

 

Tilslutningsafgiften reguleres årligt pr. 1.januar efter indekstal fra Danmarks Statistik. 

 

Forbrugsafgifter/driftsbidrag: 

Målerleje kr. 200,00 + moms pr. år kr. 250,00   

Fast afgift kr. 300,00 + moms pr. år kr. 375,00  

Forbrug pr. m3  kr.     2,00 + moms    kr.     2,50 

Flyttegebyr (betales af fraflytter) kr. 100,00 + moms kr. 125,00 

Luknings/genåbningsgebyr kr. 400,00 + moms kr. 500,00 

Vandspild o.lign. kr. 400,00 + moms kr. 500,00 

 

Hvis plomben brydes uden vandværkets tilladelse, koster der kr. 400,00 + moms = kr. 500,00 
 

Ved for sen betaling af forfaldne afgifter tillægges et ekstra gebyr. Betales forfaldne afgifter ikke efter 

påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen. 
 

Vandskat pr. m3 kr. 6,18+moms i alt kr. 7,725 – vandbidrag pr. m3 kr. 0,19+moms i alt kr. 0,2375 
 


