
Takstblad for Bjergbymark Vandværk – 2020 

Adresse: Bjergbymark Vandværk, Udsigten 10, Slotsbjergby, 4200 Slagelse 

Hjemmeside :www.bjergbymarkvandvaerk.dk 

e-mail: kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk 

tlf: 22 72 20 16 

 

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper 

betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug. 

Driftsbudget beregnet ud fra driftsbudget  Ekskl. moms Incl.moms 

Fast årligt bidrag pr boligenhed incl 
målerudskiftningsbidrag 

kr 912,00 1.140,00 

Dog ved forbrugere med måler over 2,5 m3 

Fast målerafgift pr hovedmåler, andel til 

målerudskiftning 

 1.000.00 1.250,00 

Pris pr m3 kr     8,47       10,58 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) 
inkl. bidrag til grundvandskortlægning 

kr     6,37          7,96 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra 
anlægskartotek 

   Ekskl.moms  Incl.moms 

Hovedanlægsbidrag    

Pr. boligenhed kr   8.560,00 10.700,00 

Øvrige forbrugere 0 – 500 m3 /år kr   8.560,00 10.700,00 

Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3 /år + 10% Kr    9.415,57 11.769,46 

Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m3 /år + 20 % kr 10.271,53 12.839,41 

Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m3 /år + 30 % kr 11.127,49 13.909,36 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed kr 19.520,00 24.400,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. 
boligenhed 

kr 34.237,50 42.796,88 

Stikledningsbidrag pr. stk kr    9.300,00 11.625,00 

 

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales 

af grundejer ved tilslutning. 

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling. Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller 

tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og 

fordelingsnøgle. 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af 

afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 

 

http://www.bjergbymarkvandvaerk.dk/
mailto:kontor-bjergbymarkvand@outlook.dk


Gebyrer – se side 2 

   Side 2 

  Ekskl.moms Incl.moms 

Rykkergebyr kr 100,00 momsfrit 

For sen indsendelse af selvaflæsningskort Kr 200,00 momsfrit 

Flyttegebyr Kr 250,00 312,50 

Gebyr for aflæsning af vandmåler Kr 1.000,00 1.000,00 

Gebyr for oplysninger til 
advokat/ejendomsmægler v/hushandel 

Kr     250,00     312,50 

Lukkegebyr (1) Kr 1.000,00 momsfrit 

Genåbningsgebyr (1) Kr 1.000,00 1.250,00 

1) Hertil kommer faktiske udgifter    

 

Drifts- og anlægsbidrag for 2020 godkendt af kommunalbestyrelse for Slagelse Kommune 

Slagelse, den                /           - 2019 

 

 

………………………………………………………………… 


