
Esbønderup Vandværk A.M.B.A

Driftsbidrag - (Forbrugsafgifter)  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast afgift - årligt bidrag pr. boligenhed  kr.             900,00          1.125,00 

M3 Afgift - pris pr. kubikmeter. m3 kr.                 6,00                 7,50 

M3 afgift - pris pr. kubikmeter. M3 - Institioner kr.                 7,50                 9,38 

Grøn Afgift - ledningsført vand pr. kubikmeter. m3 kr.                 6,37                 7,96 

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) .  Ekskl. Moms  Inkl. moms 

1.   Hovedanlægsbidrag: pr boligenhed kr.          7.300,00          9.125,00 

2.A Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed kr.        10.780,00        13.475,00 

2.B Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed kr.        15.950,00        19.937,50 

3.   Stikledningsbidrag pr. stk. Kr.        11.220,00        14.025,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr pr. gang kr.             100,00  Momsfrit  
Ekspeditionsgebyr – kopi af årsopgørelse eller øvrigt materiale, 
pr. gang

kr.             300,00             375,00 

Gebyr for overtrædelse af regulativets bestemmelse vedrørende 
måling af forbrug (hertil tillægges faktiske omkostninger)

kr.          1.000,00          1.250,00 

Lukke gebyr 1) Kr.             800,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr 1) kr.             800,00          1.000,00 

1) Hertil kommer faktiske udgifter.

Betalingsansvar:

Indbetaling skal ske via netbank eller pbs. Check modtages ikke som betaling.

I øvrigt henvises til Vandværkets regulativ.

Bestyrelsen for Esbønderup Vandværk

Manglende betaling kan medfører afbrydelse af vandforsyningen. Gebyr og afgifter betales af 
ejerne eller erhververen af ejendommen.

Annonceres en ejendom til tvangsaktion, er ejeren konkurs eller i betalingsstandsning før 
driftbidrag, gebyr mv. er opkrævet eller betalt, kan betalingen kræves straks. Betales der ikke 
kan vandforsyningen afbrydes før tvangsaktionen.
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I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet 
faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, mens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales 
af grundejer ved tilslutning.

Strafrente 6% over Nationalbankens diskonto.

Den til enhver tid værende ejer har ansvaret for betaling for målt forbrug siden foregående 
ordinære måleaflæsning. Ved ejerskifte fortager vandværket ikke målaflæsning og fordeling af 
betaling. Det er ejernes ansvar selv at fortage den indbyrdes fordeling af betalingen. 
Vandværket holder sig til ejer/skødehaver på betalingstidspunktet.


