
 

Takstblad for Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A. 

Takstbladet er gældende fra 1. januar 2020 til den 31. december 2020.  

Betalingsbetingelser  

Tilslutningsafgifter er forfaldne til betaling før der åbnes for tilførslen af vand til forbrugeren. 
Vand- og forbrugerafgifter betales med 2 á conto indbetalinger årligt. 

Såfremt disse á conto beløb ikke er modtaget senest på den oplyste dato, vil efterfølgende 
opkrævning blive påført et gebyr, jf. takstblad.  

Vandværket kan ved overskridelse af betalingsfristen lukke for vandtilførslen. Genåbning kan kun 
ske mod betaling af genåbningsgebyr, skyldige afgifter og eventuelle ekstra omkostninger.  

Slutopgørelse  

Hvert år i december aflæses vandmålerne, hvorefter opgørelse over det i året forbrugte 
vand/afgifter fremsendes til forbrugeren sammen med 1. acontoindbetaling i det nye år.  

Beløb under 50 kr. i forbindelse med fraflytning udbetales ikke, og beløb under samme grænse 
opkræves ej.  

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)  

I forbindelse med byggemodning betaler udstykkeren vandanlægget i hele udstykningen (fra 
hovedledningen til og med stophanen). 

Skærbæk Vandværk Lillebælt skal godkende ledningsnettets dimensioner før igangsætning af 
projektet. Ejerskabet for vandanlægget overgår efter projektets afslutning til Skærbæk Vandværk 
Lillebælt.  

Før ibrugtagning betaler udstykkeren hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag, og 
bygherren betaler stikledningsbidrag før ibrugtagning. Der afregnes efter nedenstående 
anlægsbidragstakster (alle beløb er inkl. moms): 

Parcelhuse, ejerlejligheder, lejligheder, andelsboliger og fritidshuse i byzone: 

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed): 8.750 kr. 

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed): 5.625 kr. 

Stikledningsbidrag (pr. stikledning): 5.625 kr. 

Parcelhuse, ejerlejligheder, lejligheder, andelsboliger og fritidshuse i landzone: 

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed): 8.750 kr. 

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed): 5.625 kr. + øvrige faktiske 
omkostninger forbundet 

med anlæggelse af 
forsyningsledning 



Stikledningsbidrag (pr. stikledning): 5.625 kr. 

Erhverv med måler < QN 2,5: 

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed): 8.750 kr. 

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed): 5.625 kr. 

Stikledningsbidrag (pr. stikledning): 5.625 kr. 

Erhverv med måler < QN 6: 

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed): 17.500 kr. 

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed): 11.250 kr. 

Stikledningsbidrag (pr. stikledning): 11.250 kr. 

Erhverv med måler < QN 10: 

Hovedanlægsbidrag (pr. boligenhed): 26.250 kr. 

Forsyningsledningsbidrag (pr. boligenhed): 16.875 kr. 

Stikledningsbidrag (pr. stikledning): 16.875 kr. 

 

Driftsbidrag  

Fast bidrag pr. år: 

Parcelhuse, ejerlejligheder, lejligheder, andelsboliger og fritidshuse i byzone: 750 kr. 

Erhverv med måler < QN 2,5: 750 kr. 

Erhverv med måler < QN 6: 1500 kr. 

Erhverv med måler < QN 10: 1500 kr. 

Pris pr. forbrugt m3: 

Vandforbrug pr. m3: 6,25 kr. 

 

Afgifter 

Bidrag til grundvandskortlægning pr. m3: 0,49 kr. 

Afgift af ledningsført vand pr. m3: 7,33 kr. 

 

Byggevand 
 
Ved byggevandstilslutning betales de faktiske omkostninger til opsætning og nedtagning af 
midlertidig byggevandsmåler, samt for det faktiske vandforbrug efter gældende takster plus 
afgifter.  Byggevandsmåleren udleveres af vandværket og monteres af autoriseret VVS-installatør. 
Efter byggeperioden udleveres forbrugsmåler gratis mod returnering af byggevandsmåler. Ved 
manglende returnering af byggevandsmåler betales gebyr på 1000 kr. 



 
 
 
Øvrige betalinger 
 

Rykkergebyr pr. rykker: 100 kr. 

Flyttegebyr: 200 kr. 

Gebyr ved manglende adresseændring 1 måned efter fraflytning 400 kr. 

Gebyr ved lukning og genåbning (herudover betales vandværkets faktiske 
omkostninger) 

1000 kr. 

Ved bortkommet, frostsprængt eller hærværksramt måler betales vandværkets 
faktiske omkostninger til opsætning af ny måler. 

 

 
 
Takstbladet er sendt til godkendelse ved Fredericia kommune d. 29. december 2019 
 
Takstbladet er godkendt af Fredericia kommune d. x 


