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Driftsbidrag  Excl. moms  Incl. moms  
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 600,00   750,00 
Målerafgift – årlig pr. vandmåler kr. 200,00  250,00 
Vandafgift pr. m3. kr. 6,00 7,50 
Bidrag til grundvandsbeskyttelse (Vandsamarbejdet) pr. m3 Kr. 1,00 1,25 
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) kr. 6,37 7,96 
 kr.    

 
Anlægsbidrag(tilslutningsafgift)beregnet med udgangspkt. Årsrapport 2019  Excl. moms Incl. Moms 
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 10.500,00 13.125,00 
        Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år kr. 10.500,00 13.125,00 
-               501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag) kr. 21.000,00 26.250,00 
-            2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag) kr. 31.500,00 39.375,00 
-           5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag) kr. 42.000,00 52.500,00 
Forsyningsledningsbidrag indenfor tættere bebygget område pr. ejendom i 
område, hvor der er hovedledning excl. vejunderføring. 

kr. 5.798,29 
 

7.247,87 

Forsyningsledningsbidrag udenfor tættere bebygget område pr. ejendom. 
Forudsat fremføring af hovedledning til ”alle” ejendomme indenfor 
forsyningsområde. Incl. vejunderføring, graveerstatning og tinglysning. 
 
Skytsbjergvej 500 m /50 mm/ 4 forbrugere:  
Røgenvej700 m / 40 mm / 3 forbrugere 
Sporup Kirkevej 350 m / 40 mm /1 forbruger 

 
 
 
 
kr. 
kr.  
kr.  

 
 
 
 

25.743,21 
44.666,40  
65.331,46 

 
 
 
 

32.179,01 
55.833,00 
81.664,33 

Stikledningsbidrag incl. målerbrønd, stophane m.v. pr. stk Kr.     8.698,60     10.873,25  
 
Anlægsbidrag– indenfor tættere bebygget område / udenfor tættere bebygget område: 
F. eks.: 

Hovedanlæg 
 

10.500,00 
10.500,00 

Forsynings- 
Ledning 
5.978,29 

      25.743,21 

Stikledning 
 

8.698,60 
8.698,60 

I alt kr. 
Excl. Moms 
25.176,89 
44.941,81 

I alt kr. 
Incl.  moms 
31.471,11 
56.177,26 

 
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 m3 fastlægges efter forhandling som godkendes af Favrskov Kommune. 
 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 
svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 
 
 

Gebyrer  Excl. moms Incl. Moms 
Rykkegebyr rykker 1. kr.       100,00  Momsfrit  
Rykkegebyr rykker 2. kr. 100,00 Momsfrit  
Gebyr for Vandværkets aflæsning af vandmåler  kr. 250,00  312,50 
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel  kr.  250,00 312,50 
Flyttegebyr tillægges sælger ved flytteafregning kr.  100,00 125,00 
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning kr. 500,00 625,00  
Betalingsgebyr for girokort/manuel betaling  kr. 100,00 Momsfrit 

 
 


