
TAKSTBLAD FOR ÅRET 2022 

Kragelund Vandværk, 8723 Løsning 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag): 

Bidrag til hovedanlæg .............................................................................................   9.000,00 kr. 

Bidrag til forsyningsledninger ................................................................................   8.000,00 kr. 

Målerbrønd, 32 mm. stikledning, 1,5 m3 vandmåler...………………….......…….  3.000,00 kr. 

Målerbrønd, 40 mm. stikledning, 1,5 m3 vandmåler……………………………… 3.000,00 kr. 

Målerbrønd, 50 mm. stikledning, 6,0 m3 vandmåler……………………………… 5.000,00 kr. 

Øvrige målerbrønde faktureres efter dagspris. 

 

Bidrag til forsyningsledninger fordeles på de forskellige ejendomskategorier i henhold til nedennævnte 

fordelingsnøgle. 

 

Fordelingsnøgle: 

Enfamiliehus i byzone hvor boligen har egen stikledning…………………………….…….  1,0 

Per beboelse i byzone, hvor flere husstande på samme matrikelnummer har fælles  

stikledning, (f.eks. lejligheder i rækkehuse, dobbelthuse eller i blokbebyggelse)………......  0,9 

 

Forretning i byzone…….……………………...……………………………………………...1,0 

Sommerhus i byzone...………………………...……………………………………………...1,0 

Sommerhus i landzone…………………………...………………………………………...…3,0 

 

Enfamiliehus/ekstra beboelse på samme matrikelnummer i landzone….. ............................   3,0 

Landbrugsejendom i landzone uden besætning .....................................................................   3,0 

Landbrugsejendom i landzone med besætning ......................................................................   3,0 

 

Om en ejendom ligger placeret i landzone / byzone afgøres af Kragelund Vandværk ved,  

at der rettes forespørgsel til Teknisk Forvaltning i Hedensted Kommune. 

 

Undtaget herfor er: 

 

1) Fremtidige tilslutninger beliggende i området mellem Højmarksparken og  

Ribevej 60, (matrikel nr.21g, Kragelund by, Øster Snede) hvor der beregnes anlægsbidrag  

efter takst gældende for byzone.  

 

 

Bidrag til stikledning og stophane betales efter stikledingens størrelse: 

32 mm stikledning………………………………………………………………….  2.500,00 kr. 

40 mm stikledning………………………………………………………………….  3.600,00 kr. 

50 mm stikledning…………………………………………………………………...6.000,00 kr. 

63 mm stikledning………………………………………………………………….  9.500,00 kr. 

 

Foran stående priser vedr. bidrag til stikledning er følgende gældende:  

Max. 25 m. fra bestående forsyningsledning til ejendommens skæl.  



I tilfælde hvor længere stikledning er påkrævet, bliver ejendommens ejer  

faktureret den del af stikledningens faktiske pris, der ligger ud over 25 meter 

fra bestående forsyningsledning.  

 

Udmelding af vandværket 

Gebyr ved udmelding af vandværket……………………………… ……..…….……800,00 kr. 

Afpropning af stikledning ved forsyningsledning i forbindelse med udmelding af                   

vandværket faktureres med de faktiske omkostninger til smed og entreprenør m.m. 

 

 

Driftsbidrag pr. forbruger: 

Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig .…………………………………………………..850,00 kr. 

Målerafgift, årlig pr. 1,5 m3 vandmåler…………………………………………….....100,00 kr.  

Målerafgift, årlig pr. 3,5 m3 vandmåler……………………………………………….300,00 kr. 

Målerafgift, årlig pr. 6,0 m3 vandmåler………………………   ……………………..300,00 kr. 

Afregning til vandværket pr. kubikmeter vand……………………….…………..…..…  3,10 kr. 

Afgift til staten på ledningsført vand pr. kubikmeter vand  ………..………….…………6,37 kr. 

 

Vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med frostsprængte vandmålere eller anden beskadigelse 

faktureres forbrugeren med det faktiske beløb, jævnfør fællesregulativet for private almene 

vandforsyninger i Hedensted Kommune afsnit 9.9 

 

Vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med ødelagte målerbrønde faktureres forbrugeren med det 

faktiske beløb. 

 

 

 

 

Gebyr: 

Lukkegebyr ……………..……………………………………….….……………500,00 kr. (momsfrit) 

Herudover faktureres forbrugeren de faktiske omkostninger i forbindelse  

med aflukningen.  

Oplukningsgebyr…………………………………………………………………. 800,00 kr. 

Gebyr for overtrædelse af regulativets bestemmelser vedr. måling  

af forbrug  ………………………………………………………………………...1500,00 kr. (momsfrit) 

 

Gebyr for rykkerbreve ……………………………………………………………..100,00 kr. (momsfrit) 

Flyttegebyr…………………………………………………………………………150,00  kr. 

Gebyr for forbrugerens manglende årsaflæsning…………………………………..300.00 kr. (momsfrit) 

 

Foranstående priser i dette takstblad er EXCL. moms. 

 

 

 



Betalingsbetingelser: 

 

Forud for tilslutning til vandværket udfærdiges en tilslutningsaftale, der indeholder tilslutningens 

samlede pris. Tilslutningsaftalen underskrives af Kragelund Vandværk og ejendommens ejer.   

 

Anlægsbidraget er forfaldent til betaling, før der åbnes for tilførslen af vand til forbrugeren. 

 

Ved betaling af anlægsbidrag, betragtes ejendommen som medlem af Kragelund Vandværk.                

 

Vedr. udstykninger: 

I nye boligområder er anlægsbidraget forfalden til betaling i forbindelse med udstykningen.  

Opkrævning af driftsbidrag starter i forbindelse med anlæg af boligens fundament. Grundejer er selv 

forpligtiget til at oplyse vandværket om starttidspunkt for byggeri. 

 

 

 

 

Vandafgifter/forbrugerafgifter betales med 2 aconto indbetalinger med forfaldsdatoer 

den 20. februar og den 20. august. 

 

Hvert år i december måned aflæses vandmålerne. En eventuel regulering vil finde sted ved 

opkrævningen i februar det efterfølgende år. 

 

Renter: 

Hvis betalingsfristen overskrides, tillægges det skyldige beløb renter beregnet efter lov om renter ved 

forsinket betaling m.v. paragraf 5, stk. 1 og 2 (Lov nr. 638 af 21. november 1977, som er ændret ved 

lov nr. 618 af 19. december 1984). Der vil dog minimum blive opkrævet kr. 30,00. 

 

Vandværket kan ved en betalingsfrists overskridelse lukke for vandtilførslen, jfr. bestemmelserne i 

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Hedensted Kommune 2017, afsnit 14. 

Genåbning kan kun ske mod betaling af genåbningsgebyr samt skyldig afgift. 

 

 

Underskrevet vandværkets bestyrelse 

 

 

 

__________________                  _______________________              ________________________ 

 

 

 

__________________                   ________________________ 


