Energi Viborg Vand A/S

Bilag: Takster for drikkevand 2021
Takster for drikkevand - Driftsbidrag
2020
Ekskl. moms
Inkl. moms

2021
Ekskl. moms
Inkl. moms

Vandforbrug
Pris pr. m3
Vandafgift (statsafgift) pr. m3
Fast afgift
Ejerbolig, eget stik og egen måler
Flere boliger/enheder, fælles stik og
måler
Flere boliger/enheder, fælles stik,
egen måler

680,00 kr.

850,00 kr.

680,00 kr.

850,00 kr.

340,00 kr.

425,00 kr.

340,00 kr.

425,00 kr.

550,00 kr.

687,50 kr.

550,00 kr.

687,50 kr.

Kolonihaver, fælles stik og måler

340,00 kr.

425,00 kr.

340,00 kr.

425,00 kr.

1.452,00 kr.
2.304,00 kr.
3.267,50 kr.
3.876,80 kr.

1.815,00 kr.
2.880,00 kr.
4.084,38 kr.
4.846,00 kr.

1.452,00 kr.
2.304,00 kr.
3.267,50 kr.
3.876,80 kr.

1.815,00 kr.
2.880,00 kr.
4.084,38 kr.
4.846,00 kr.

Sprinklerstik
90 mm
110 mm
160 mm
200 mm
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4,80 kr.
6,37 kr.

6,00 kr.
7,96 kr.

3,82 kr.
6,18 kr.

4,78 kr.
7,73 kr.
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Takster for drikkevand - Gebyrer
2020
Ekskl. moms
Inkl. moms
Gebyrer
Gebyr for indbetalingskort
36,00 kr.
45,00 kr.
Gebyr for betalings- og lev.service
6,40 kr.
8,00 kr.
Indflytningsgebyr
100,00 kr.
125,00 kr.
Rykkerskrivelse (momsfrit)
100,00 kr.
Inkassomeddelelse (momsfrit)
100,00 kr.
Inkassobesøg (momsfrit)
250,00 kr.
Lukkebesøg (momsfrit)
500,00 kr.
Genoplukning
500,00 kr.
625,00 kr.
Genoplukning efter normal arbejdstid
980,00 kr.
1.225,00 kr.
Betalingsaftale (momsfrit)
100,00 kr.
Fogedforretning udkørsel a)
350,00 kr.
437,50 kr.
Selvaflæsningskort - rykker
70,00 kr.
87,50 kr.
Selvaflæsningskort - aflæsningsbe240,00 kr.
300,00 kr.
søg
Ekstraordinær måleraflæsning med
200,00 kr.
250,00 kr.
regning
65,00 kr.
81,25 kr.
Ekstraord. opkrævning ved flytning
43,75 kr.
Udskrift af regningskopi
35,00 kr.
Målerundersøgelse på stedet
350,00 kr.
437,50 kr.
Målerundersøgelse på laboratorium,
QN 1,5 – QN 2,5
920,00 kr.
1.150,00 kr.
Målerundersøgelse på laboratorium,
QN 6
Påvisning af stophane (når den er på
300,00 kr.
375,00 kr.
oplyst sted)
Gebyr ved ibrugtagning inden måler
400,00 kr.
500,00 kr.
monteres
Udskiftning af frossen måler (+ pris
176,00 kr.
220,00 kr.
for måler m.v.)
750,00 kr.
937,50 kr.
Genetablering af måler
Bortkommet måler
750,00 kr.
937,50 kr.
a): Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed.

2021
Ekskl. moms
Inkl. moms
36,00 kr.
6,40 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
250,00 kr.
500,00 kr.
500,00 kr.
980,00 kr.
100,00 kr.
350,00 kr.
70,00 kr.
240,00 kr.

45,00 kr.
8,00 kr.
125,00 kr.

625,00 kr.
1.225,00 kr.
437,50 kr.
87,50 kr.
300,00 kr.

200,00 kr.

250,00 kr.

65,00 kr.
35,00 kr.
350,00 kr.

81,25 kr.
43,75 kr.
437,50 kr.

920,00 kr.

1.150,00 kr.

1.550,00 kr.
300,00 kr.

1.937,50 kr.
375,00 kr.

400,00 kr.

500,00 kr.

176,00 kr.

220,00 kr.

750,00 kr.
750,00 kr.

937,50 kr.
937,50 kr.

Takster for drikkevand – Ny måler
Qn 10 måler
Qn 6 måler
Qn 2,5 måler
Fittings pr. stk.
Pulsgiver med ledning
Rentesats ved for sen betaling
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2020
Ekskl. moms
Inkl. moms
1.060,00 kr.
1.325,00 kr.
488,00 kr.
610,00 kr.
308,00 kr.
385,00 kr.
32,00 kr.
40,00 kr.
88,00 kr.
110,00 kr.
Efter gældende lov

2021
Ekskl. moms
Inkl. moms
1.441,00 kr.
1.800,00 kr.
1.120,00 kr.
1.400,00 kr.
600,00 kr.
750,00 kr.
32,00 kr.
40,00 kr.
88,00 kr.
110,00 kr.
Efter gældende lov
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Takster for drikkevand - Anlægsbidrag
Generelt om anlægsbidrag
Ved alle nye tilslutninger til forsyningsnettet skal der betales anlægsbidrag. Såfremt forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, skal der betales et supplerende anlægsbidrag, som
svarer til ændringen af ejendommen. Det kan f.eks. være, hvis et erhvervsområde omdannes til
bolig, hvis antallet af boliger på fælles matrikel øges, eller hvis en virksomhed udvider produktionen mv.
I forbindelse med opkrævning af supplerende anlægsbidrag, modregnes det allerede betalte anlægsbidrag, således at der ikke betales 2 gange.
Det anbefales at rette henvendelse til Energi Viborg Vand i god tid inden, et projekt startes op for
korrekt fastsættelse af anlægsbidrag.
Anlægsbidraget består af tre dele:

1.

2.

3.

Et hovedanlægsbidrag som afhænger af stikkets størrelse, men som er uafhængigt af om
der er tale om bolig- eller erhvervsformål. Hovedanlægsbidraget dækker stikkets del af boringer, vandværk, vandtårne, trykforøgere og hovedforsyningsledninger, som er en forudsætning for, at der kan leveres vand til den enkelte adresse.
Et forsyningsledningsbidrag som dækker omkostningerne til fremføring af forsyningsledninger til de enkelte ejendomme. Der findes en fast takst for forsyningsledningsbidrag i
byzonen til boliger, mens erhverv i byzonen betaler en takst, som afhænger af den forsynede matrikels størrelse. I landzonen er der samme takst for bolig og erhverv, men taksten
er højere end i byzonen, da ejendomme i landzonen ligger mere spredt.
Et stikledningsbidrag som dækker omkostningerne til at forbinde den enkelte ejendom til
forsyningsnettet. Taksten varierer med størrelsen på stikket. Derudover er stikledningsbidraget dyrere, hvis etableringen sker efter at byggemodningen er tilendebragt, da der så
påløber større udgifter til reetablering af fortov mv.

Det er Energi Viborg Vand der forestår alt ledningsarbejde frem til forsyningspunktet til de enkelte
boliger. Ved etablering af boliger i etagebyggeri er forsyningspunktet uden for blokken.

Anlægsbidrag for boliger i byzone - ved byggemodning
Stikkets dimension
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
Ø63 mm
Ø90 mm
Ø110 mm
Ø160 mm

Hovedanlægsbidrag
5.410,00 kr.
8.115,00 kr.
12.980,00 kr.
24.345,00 kr.
49.230,00 kr.
73.575,00 kr.
156.890,00 kr.

Forsyningsledningsbidrag
3.300,00 kr.
3.300,00 kr.
3.300,00 kr.
3.300,00 kr.
3.300,00 kr.
3.300,00 kr.
3.300,00 kr.

Stikledningsbidrag
5.500,00 kr.
5.500,00 kr.
5.500,00 kr.
7.000,00 kr.
9.000,00 kr.
9.500,00 kr.
12.000,00 kr.

Boliger med
flere enheder
på samme stik

Antal enheder
x 5.410,00 kr.

3.300,00 kr.

Afhængig
af stikdimension

EKSEMPEL
5 boliger på
samme stik
(Ø50)

5x5.410,00 kr.

3.300,00 kr.

5.500,00 kr.
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Samlet bidrag
ekskl. moms
14.210,00 kr.
16.915,00 kr.
21.780,00 kr.
34.645,00 kr.
61.530,00 kr.
86.375,00 kr.
172.190,00 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

Samlet bidrag
inkl. moms
17.762,50 kr.
21.143,75 kr.
27.225,00 kr.
43.306,25 kr.
76.912,50 kr.
107.968,75 kr.
215.237,50 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

35.850,00 kr.

44.812,50 kr.
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Anlægsbidrag for boliger i byzone - på eksisterende net
Stikkets dimension
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
Ø63 mm
Ø90 mm
Ø110 mm
Ø160 mm

HovedanlægsForsyningsbidrag
ledningsbidrag
5.410,00 kr.
3.300,00 kr.
8.115,00 kr.
3.300,00 kr.
12.980,00 kr.
3.300,00 kr.
24.345,00 kr.
3.300,00 kr.
49.230,00 kr.
3.300,00 kr.
73.575,00 kr.
3.300,00 kr.
156.890,00 kr.
3.300,00 kr.

Stikledningsbidrag
8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
9.500,00 kr.
11.500,00 kr.
12.000,00 kr.
14.500,00 kr.

Boliger med
flere enheder
på samme stik

Antal enheder
x 5.410,00 kr.

Afhængig
af stikdimension

EKSEMPEL
5 boliger på
samme stik
(Ø50)

5x5.410,00 kr.

3.300,00 kr.

3.300,00 kr.

8.000,00 kr.

Samlet bidrag
ekskl. moms
16.710,00 kr.
19.415,00 kr.
24.280,00 kr.
37.145,00 kr.
64.030,00 kr.
88.875,00 kr.
174.690,00 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

Samlet bidrag
inkl. moms
20.887,50 kr.
24.268,75 kr.
30.350,00 kr.
46.431,25 kr.
80.037,50 kr.
111.093,75 kr.
218.362,50 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

38.350,00 kr.

47.937,50 kr.

Anlægsbidrag for boliger i byzone – Etageejendomme (3 eller flere etager)
Der betales et hovedanlægsbidrag pr bolig. EVV etablerer et stik til hver blok. Der betales stikledningsbidrag i forhold til størrelsen og et forsyningsledningsbidrag for hver stik der etableres. Takster for stikledning følger boliger i byzone
Eksempel
Der etableres
to blokke med
10 boliger i
hver. 2 x Ø50
Byggemodning
Der etableres 1
blok med 20
boliger. 1 x Ø63
Eksisterende
net
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Hovedanlægsbidrag

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag

Samlet bidrag
ekskl. moms

Samlet bidrag
inkl. moms

20 x 5.410,00 kr. 2 x 3.300,00 kr.

2 x 5.500,00 kr.

130.800,00 kr.

163.500,00 kr.

20 x 5410,00 kr. 1 x 3.300,00 kr.

1 x 9.500,00 kr.

119.500,00 kr.

149.375,00 kr.
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Anlægsbidrag for boliger i landzone - ved byggemodning
Stikkets dimension
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
Ø63 mm
Ø90 mm
Ø110 mm
Ø160 mm

HovedanlægsForsyningsbidrag
ledningsbidrag
5.410,00 kr.
21.100,00 kr.
8.115,00 kr.
21.100,00 kr.
12.980,00 kr.
21.100,00 kr.
24.345,00 kr.
21.100,00 kr.
49.230,00 kr.
21.100,00 kr.
73.575,00 kr.
21.100,00 kr.
156.575,00 kr.
21.100,00 kr.

Stikledningsbidrag
5.500,00 kr.
5.500,00 kr.
5.500,00 kr.
7.000,00 kr.
9.000,00 kr.
9.500,00 kr.
12.000,00 kr.

Boliger med
flere enheder
på samme stik

Antal enheder
x 5.410,00 kr.

21.100,00 kr.

Afhængig
af stikdimension

EKSEMPEL
5 boliger på
samme stik
(Ø50)

5x5.410,00 kr.

21.100,00 kr.

5.500,00 kr.

Samlet bidrag
ekskl. moms
32.010,00 kr.
34.715,00 kr.
39.580,00 kr.
52.445,00 kr.
79.330,00 kr.
104.175,00 kr.
189.990,00 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

Samlet bidrag
inkl. moms
40.012,50 kr.
43.393,75 kr.
49.475,00 kr.
65.556,25 kr.
99.162,50 kr.
130.218,75 kr.
237.487,50 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

53.650,00 kr.

67.062,50 kr.

Anlægsbidrag for boliger i landzone - på eksisterende net
Stikkets dimension
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
Ø63 mm
Ø90 mm
Ø110 mm
0160 mm

HovedanlægsForsyningsbidrag
ledningsbidrag
5.410,00 kr.
21.100,00 kr.
8.115,00 kr.
21.100,00 kr.
12.980,00 kr.
21.100,00 kr.
24.345,00 kr.
21.100,00 kr.
49.230,00 kr.
21.100,00 kr.
73.575,00 kr.
21.100,00 kr.
156.890,00 kr.
21.100,00 kr.

Stikledningsbidrag
8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
9.500,00 kr.
11.500,00 kr.
12.000,00 kr.
14.500,00 kr.

Boliger med
flere enheder
på samme stik

Antal enheder
x 5.410,00 kr.

21.100,00 kr.

Afhængig
af stikdimension

EKSEMPEL
5 boliger på
samme stik
(Ø50)

5x5.410,00 kr.

21.100,00 kr.

8.000,00 kr.
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Samlet bidrag
ekskl. moms
34.510,00 kr.
37.215,00 kr.
42.080,00 kr.
54.945,00 kr.
81.830,00 kr.
106.675,00 kr.
192.490,00 kr.
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

Samlet bidrag
inkl. moms
43.137,50 kr.
46.518,75 kr.
52.600,00 kr.
68.681,25 kr.
102.287,50 kr.
133.343,75 kr.
240.612,50
Afhængig af
antal
enheder og
stik-dimension

56.150,00 kr.

70.187,50 kr.
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Anlægsbidrag for erhverv i byzone – ved byggemodning
Stikkets
dimension

Hovedanlægsbidrag

4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2

5.500,00 kr.
5.500,00 kr.
5.500,00 kr.
7.000,00 kr.
9.000,00 kr.
9.500,00 kr.
12.000,00 kr.

10.910,00 kr.
13.615,00 kr.
18.480,00 kr.
31.345,00 kr.
58.230,00 kr.
83.075,00 kr.
168.890,00 kr.

Samlet bidrag
inkl. moms
og ekskl.
forsynings-ledningsbidrag
13.637,50 kr.
17.018,75 kr.
23.100,00 kr.
39.181,25 kr.
72.787,50 kr.
103.843,75 kr.
211.112,50 kr.

8.282,25 kr.

5.500,00 kr.

26.762,25 kr.

33.452,81 kr.

Forsyningsledningsbidrag
b)

Ø32 mm
5.410,00 kr.
Ø40 mm
8.115,00 kr.
Ø50 mm
12.980,00 kr.
Ø63 mm
24.345,00 kr.
Ø90 mm
49.230,00 kr.
Ø110 mm
73.575,00 kr.
Ø160 mm
156.890,00 kr.
EKSEMPEL
Erhverv på
12.980,00 kr.
grund med
areal 2.025 m2
(ø50 mm)
b): Beregnes ud fra grundarealet

Stikledningsbidrag

Samlet bidrag
ekskl. moms
og forsyningsledningsbidrag

Anlægsbidrag for erhverv i byzone – på eksisterende net
Stikkets
dimension

Hovedanlægsbidrag

Ø32 mm
5.410,00 kr.
Ø40 mm
8.115,00 kr.
Ø50 mm
12.980,00 kr.
Ø63 mm
24.345,00 kr.
Ø90 mm
49.230,00 kr.
Ø110 mm
73.575,00 kr.
Ø160 mm
156.890,00 kr.
EKSEMPEL
Erhverv på
12.980,00 kr.
grund med
areal 2.025 m2
(ø50 mm)
b): Beregnes ud fra grundarealet

4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2
4,09 kr./m2

8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
8.000,00 kr.
11.500,00 kr.
12.000,00 kr.
14.500,00 kr.

13.410,00 kr.
16.115,00 kr.
20.980,00 kr.
33.845,00 kr.
60.730,00 kr.
85.575,00 kr.
171.390,00 kr.

Samlet bidrag
inkl. moms
og ekskl.
forsynings-ledningsbidrag
16.762,50 kr.
20.143,75 kr.
26.225,00 kr.
42.306,25 kr.
75.912,50 kr.
106.968,75 kr.
212.237,50 kr.

8.282,25 kr.

8.000,00 kr.

29.262,25 kr.

36.577,81 kr.

Forsyningsledningsbidrag
b)

Stikledningsbidrag

Samlet bidrag
ekskl. moms
og forsyningsledningsbidrag

Anlægsbidrag for erhverv i landzonen følger taksten for boliger i landzonen.
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Supplerende anlægsbidrag – omdannelse af erhverv til bolig
Der skal betales et hovedanlægsbidrag (= 5.410 kr. ekskl. moms) for hver ny bolig der etableres.
Der skal betales et forsyningsledningsbidrag (= 3.300 kr. ekskl. moms) pr. etableret stikledning.
Der skal betales et stikledningsbidrag (pris afhængig af dimension) pr. etableret stikledning.
Allerede betalt anlægsbidrag modregnes jf. gældende takster, med undtagelse af stikledningsbidraget der ikke tilbagebetales. Såfremt det eksisterende stik kan genbruges, skal der ikke betales
nyt stikledningsbidrag. Hvis der etableres en ny stikledning, betales anlægsbidrag herfor og omkostningen til sløjfning af det eksisterende stik betales af bygherre.
Eksempel 1
Et erhvervsområde på 10.000 m² er forsynet med et Ø40 mm stik og et Ø63 mm stik. Der etableres 100 boliger i området fordelt i to blokke, som hver forsynes med et Ø63 mm stik, som nyanlægges. EVV sløjfer eksisterende stik for bygherres regning. Alle beløb er ekskl. moms:

50 boliger
50 boliger
Erhverv
modregnes
I alt til betaling

Hovedanlægsbidrag
50 x 5.410 kr.
50 x 5.410 kr.
1 x 8.115 kr. +
1 x 24.345 kr.

Forsyningsledningsbidrag
1 x 3.300 kr.
1 x 3.300 kr.
10.000 m² x 4,09 kr./m²

Stikledningsbidrag
1 x 9.500 kr.
1 x 9.500 kr.
0

I alt
283.300 kr.
283.300 kr.
-73.360 kr.
493.240 kr.

Eksempel 2
Et parcelhus nedrives og der etableres 3 rækkehuse på samme matrikel og med fælles stik. Der
etableres et nyt Ø40 mm stik i stedet for det eksisterende ø32 mm stik. EVV sløjfer det eksisterende stik for bygherres regning. Alle beløb er ekskl. moms:

3 boliger
1 bolig
modregnes
I alt til betaling

Hovedanlægsbidrag
3 x 5.410 kr.
1 x 5.410 kr.

Forsyningsledningsbidrag
1 x 3.300 kr.
1 x 3.300 kr.

Stikledningsbidrag
1 x 8.000 kr.
0

I alt
27.530 kr.
-8.710 kr.
18.820 kr.

Eksempel 3
Der etableres 2 nye ekstra lejligheder i en eksisterende boligejendom. Det er unødvendigt at etablere nyt stik. Alle beløb er ekskl. moms:

2 boliger
I alt til betaling

Hovedanlægsbidrag
2 x 5.410 kr.

Forsyningsledningsbidrag
0 x 3.300 kr.

Stikledningsbidrag
0 x 8.000 kr.

I alt
10.820 kr.
10.820 kr.

Eksempel 4
En erhvervsvirksomhed tilkøber 5.000 m². der etableres ikke nye stik. Alle beløb er ekskl. moms:

5.000 m²
I alt til betaling
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Hovedanlægsbidrag
0

Forsyningsledningsbidrag
5.000 x 4,09 kr./m²

Stikledningsbidrag
0

I alt
20.450 kr.
20.450 kr.
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Sprinklerstik
Etableringsomkostning ved sprinklerstik, såfremt det af Energi Viborg
Vand vurderes muligt at etablere dette, består af:
Etablering, fast bidrag, og
Medgået tid og materialer
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2021
Ekskl. moms
Inkl. moms
93.350,00 kr. 116.687,50 kr.
Efter forbrug
Efter forbrug
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