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Vandpris og abonnement:
 Beløb i kr.

Vandpris pr. m3 10,84 kr.
Vandafgift og drikkevandsbidrag pr. m3 6,37 -
Vandafledningsafgift pr. m3 17,64 -
Moms 8,71 -
Samlet pris pr. m3 43,56 kr.

Vandafledningsafgift, ved ansøgning kan opnås rabat ved forbrug:
mellem 500 m3 - 20.000 m3 20% rabat
over 20.001 m3 60% rabat

Abonnementsbetaling pr. kvartal pr. måler: kr. ekskl. kr. inkl.
Målerstr.: moms moms
5 m3 måler 74,00 92,50
7/10  -    - 115,00 143,75
20  -    - 231,00 288,75
30  -    - 348,00 435,00
50  -    - 579,00 723,75
80  -    - 927,00 1.158,75
100  -    - 1.158,00 1.447,50
150  -    - 1.738,00 2.172,50
200  -    - 2.318,00 2.897,50
300  -    - 3.475,00 4.343,75
600  -    - 6.950,00 8.687,50

Sprinkleranlæg uden måler betaling pr. kvartal:
under 100 sprinklere 231,00 288,75
100 til 999  - 579,00 723,75
over 1000  - 1.158,00 1.447,50
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Renter og gebyrer:
kr. ekskl. kr. inkl.

moms moms

1., 2. og 3. rykkerskrivelse 100,00 (momsfrit)

Oprettelse af betalingsaftale 100,00 (momsfrit)

Lukning eller inkassation ved lukning 375,00 (momsfrit)

Berammelse af fogedforretning 180,00 (momsfrit)
Udkørende fogedforretning 330,00 (momsfrit)
Gebyr til fogedretten 700,00 (momsfrit)
Evt. gebyr til låsesmed

Oplukning efter restanceafbrydelse i normal arbejdstid 375,00 468,75

Udsendelse af påmindelse om måleraflæsning 65,00 81,25

Kontrolaflæsning grundet kundes manglende aflæsning
på trods af påmindelse 270,00 337,50

Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning 270,00 337,50

Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning 50,00 62,50

Gebyr for papirregning 25,00 31,25

Rekvirering af regningskopi (såvel mail som papir) 35,00 43,75

Målertilslutning med 2 dages varsel Gratis Gratis 

Målertilslutning med mindre en 2 dages varsel, pr. måler 180,00 225,00

Forgæves besøg 350,00 437,50

Afprøvning af måler op til 5 m3 (QN4), ønsket af kunde, såfremt fejlvisningen er mindre
end angivet i leveringsbestemmelserne. Større målere efter aftale 1.945,00 2.431,25

Beskadiget eller bortkommen vandmåler op til 5 m3 (QN4). Større målere efter
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aftale 1.000,00 1.250,00

Manglende oplysning om ejerskifte 300,00 375,00

Ekstra aflæsning i forbindelse med ejerskifte 300,00 375,00

Genetablering af vandtilførsel efter afbrydelse ved risiko for vandspild, 
forurening eller manglende betaling 1.400,00 1.750,00

Gebyr for politianmeldelse ved tyveri af vand 800,00 1.000,00
Hertil betaling på baggrund af skønnet forbrug.

Retsfremmøde ved tyverisager. pr. time 800,00 1.000,00

VVS-firmaet opkræves gebyr ved syn af installationer som
kræver omsyn pga. fejl 475,00 593,75

Ved for sen indbetaling beregnes en rente, fra den 1. i måneden, svarende til 
Nationalsbanken udlånsrente med et tillæg på 8 %.


