
Dåstrup Vandværk amba
Byvejen 26, Dåstrup
4130  Viby Sj.

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr.             950,00          1.187,50 

gælder for op til 300m3 pr år, herudover betales ekstra fast 

bidrag pr påbegyndt 300 m3, dog max. 3 faste bidrag pr år

Pris pr. m
3 kr.                 9,50               11,88 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                 6,25                 7,81 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra 

anlægskartotek
 Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. boligenhed kr.        25.661,15        32.076,44 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed kr.        42.500,00        53.125,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed kr.        72.500,00        90.625,00 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.        11.000,00        13.750,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr kr.             100,00  Momsfrit  

Meddelelse om lukning for vandet pga restance kr.             300,00  Momsfrit  

Kopi af årsopgørelse kr.             250,00  momsfri 

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr.             250,00             312,50 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr.             250,00             312,50 

Gebyr for ej tilmeldt BS Kr.               50,00  momsfri 

Assistance ved lokalisering af stophane resp. Ved afbrydelse af 

vandforsyning p.g.a. manglende stophane
Kr.             500,00             625,00 

Lukke gebyr 1) Kr.             500,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr 1) kr.             500,00             625,00 

1) Hertil kommer faktiske udgifter.

  

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Roskilde Kommune, den_____ / 20xx.7.juni 2017

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af 

afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og driftsbidrag til vandværket jfr. gældende lovgivning.
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Takstblad for Dåstrup Vandværk amba - 2017

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning 

betales af grundejer ved tilslutning.

Forbrug over 10.000 m
3
 fastlægges anlægsbidraget efter forhandling. 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

21 96 22 92

daastrupvand.a@gmail.com

daastrupvand.dk


