
  

 

 

Takstblad gældende for år 2022 
Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) ekskl. moms: 

Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed), forretning og andre småerhverv i 
bymæssig bebyggelse: 

Hovedanlægsbidrag kr.    6.727,62 

Forsyningsledningsbidrag kr.    10.184,47 

Stikledningsbidrag 32 
mm kr.    8.202,57 

Bidrag til sagsbehandling kr.    1.200,00 

Tilslutningsbidrag i alt kr. 26.314,66 

Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed), sommerhuse og 
landbrugsejendomme m.m. i åbent land: 

Hovedanlægsbidrag kr.   6.727,62 

Forsyningsledningsbidrag kr. 37.571,07 
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Stikledningsbidrag 32 
mm kr.   8.202,57 

Bidrag til sagsbehandling kr.   1.200,00 

Tilslutningsbidrag i alt kr. 53.701,27 

Ovenfor nævnte bidrag er gældende indtil 500 m3. 

 

Større forbrugere: erhverv og institutioner mv. med et årligt forbrug på 
over 500 m3 betaler pr. påbegyndt 500 m3/år. 

 

Stikledningsbidrag betales efter stikledningens størrelse: 

Ø40 mm stikledning kr. 10.819,38 

Ø50 mm stikledning kr. 12.457,00 

Ø63 mm stikledning kr. 16.657,76 

Ø75 mm stikledning kr. 23.452,99 
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Bidrag til sagsbehandling: 

Mindre byggeri  kr. 1.200,00  

Større byggeri:  1.200,00 kr. + 500,00 kr. pr. 
efterfølgende påbegyndt 500 m3/år.  

 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar 
efter indeks for regulering af tilslutningsbidraget for 
vandforsyningsanlæg. 

 

Driftsbidrag ekskl. moms: 

Pris pr. m3 vand kr. 7,00 

Afgift af ledningsført vand pr. m3 vand kr. 6,37 

 

Fast årlig afgift pr. vandmåler: 

fra 30 – 300 m3 pr. 
år kr.    800,00 

<30 >301 – 1.000 
m3 pr. år kr.    1.100,00 
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1.001 – 2.500 m3 
pr. år kr. 1.450,00 

2.501 – 5.000 m3 
pr. år kr. 1.700,00 

5.001 – 7.500 m3 
pr. år kr. 2.150,00 

7.501 – 10.000 m3 
pr. år kr. 2.300,00 

Sprinkler Kr. 7.350,00 

For grunde, hvor der er betalt tilslutningsbidrag, men hvor der ikke er en 
separat måler, betales en årlig fast afgift på kr. 800,00 pr. grund. 
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Gebyrer: 

Genåbningsgebyr kr. 1.000,00 

Gebyr for 
overskridelse af 
betalingsfrist 

kr.    100,00 

Gebyr for 
rykkerbreve kr.    100,00 

Flyttegebyr kr.    250,00 

Gebyr for 
Måleroplysninger kr.    100,00 

Gebyr for 
overtrædelse af 
regulativets 
bestemmer vedr. 
måling af forbrug 
mv. 

kr. 1.000,00 

Beskadigelse af 
vandmåler kr. 2.000,00 

Foranstående priser i dette takstblad er ekskl. moms.  
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Betalingsbetingelser:  

 
Tilslutningsbidrag er forfaldne til betaling før anlægsarbejdet påbegyndes.  
Ved arbejdets udførelse genanvendes den opgravede jord. Såfremt dette ikke 
kan godkendes og den opgravede jord skal bortkøres og udskiftes med sand, 
betales dette efter regning af udstykkeren.  
 

Driftsbidrag opkræves løbende med to acontoopkrævninger, med forfald 1. 
marts og 1. september. Vandforbruget opgøres med måleraflæsning én gang 
årligt pr. 31.12. 
 

Takstbladet er godkendt af Kolding Kommune 23. december 2021 og er 
gældende fra 1. januar 2022. 

 

 


