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Forbrugsafgift pr. kbm.: 

  2021  2022 

salgstakst *) kr. 7,50 kr. 7,50 
afgift ledningsført vand  -  ”grøn statsafgift” kr. 6,37 kr. 6,37 
drikkevandsbidrag til staten kr. 0,00  kr. 0,00 

I alt excl. moms kr. 13,87 kr. 13,87 
I alt incl. 25% moms kr. 17,34 kr. 17,34 

*)  salgstaksten pr. m3 indeholder bidrag til samarbejdet om: 
      sikring af vandindvindingsområde i tidligere Hals Kommune kr. 1,50 kr. 1,50 
 
Fra 01.01.2020 ydes der 50% rabat på salgstaksten excl. bidrag til sikring af vandindvindingsområde. Rabatten opnås 
for forbrug udover 1.500 m3 pr. måler. Rabatten afregnes årligt i forbindelse med årsafregningen. 
 

Abonnement: 
 
årlig fast afgift pr. enhed (omfatter også ubebyggede grunde) kr. 1.675,00 kr. 1.675,00 
årlig leje pr. bimåler kr. 187,50 kr. 187,50 

 

Servicegebyrer: 
 
flytteopgørelse (betales af fraflytter) kr. 250,00 kr. 250,00 
(beløb under kr. 50,00 afregnes / opkræves ikke i forbindelse med flytteopgørelse) 

fremsendelse af ekstra årsopgørelse til: kr. 250,00 kr. 250,00 
(ejer, ejendomsmægler, advokat, revisor, administrator m.fl.) 

afprøvning af måler efter anmodning fra forbruger / ejer efter regning  efter regning 
(nedtagning og opsætning af måler, fragtomkostninger samt kalibrering) 

udskiftning af beskadiget (frostsprængning, brand, hærværk m.v.) måler efter regning         efter regning 
(nedtagning og opsætning af måler samt ny måler) 
 
overtrædelse af vandingsforbud  -  pr. gang kr. 1.250,00 kr. 1.250,00 
 
for sent indbetaling  -  1. rykkerskrivelse (momsfritaget) kr. 100,00 kr. 100,00 
for sent indbetaling  -  2. rykkerskrivelse (momsfritaget) kr. 100,00 kr. 100,00 

genåbningsgebyr efter lukning kr. 1.250,00 kr. 1.250,00 
(excl. medgåede omkostninger til f.eks. VVS-installatør) 
 
advokatbistand  efter regning  efter regning 
 
 
morarenter beregnes i.h.t. rentelovens bestemmelser, nationalbankens udlånsrente + 7 % p.a. 



 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) (stikledning føres 1-2 m ind på grund): 
 

 hovedanlægs- forsynings- stiklednings- I alt 
 bidrag ledningsbidrag            bidrag 

pr. boligenhed for parcelhus, 6.250 10.000             8.750 kr.   25.000 
fritidshus, landhus, nedlagt 
landbrug, dobbelthus med 2 
stikledninger, etageboliger, 
kædehuse samt institutions- 
byggeri (boliger) 
 
erhverv, institution, skoler 
og rekreative områder: 

u/ 1.500 m3. / år 6.250 10.000          8.750 kr.   25.000 
o/ 1.500 m3 / år 12.500 13.750        10.000 kr.   36.250 

 

Tillæg til anlægsbidrag ved beliggenhed i landzone (stikledning føres 5-10 m ind på grund): 

ejendomme uanset grundareal og stikledningsdimension, incl. sløjfning af boring   kr.   15.000 

 

 

Alle beløb er incl. moms. 

 

Følgende offentlige data for ejendommen anvendes ved beregning af benyttelse og zone: 

- OIS 
- BBR 
- Ejendomsvurdering 


