Vandforsyningen Østlolland
A.m.b.a.

Industriparken 4 a, 4800 Nykøbing F.
Takstblad (anlægsbidrag/tilslutningsbidrag)
for perioden 1/1 - 31/12-2022
Anlægsbidrag pr. part (se nedennævnte partsfordeling) - i forbindelse med tilslutning i Vandforsyningens
forsyningsområde.
Tilslutningen er incl. stikledning fra anboring på hovedledning og frem til målerbrønd som nedgraves ca.
0,5 meter inden for skel/offentlig tilkørselsvej. Ved nyudstykning/nybyggeri etableres som hovedregel en
målerbrønd ved hver parcel. Målerbrønden og jordledningen som fremføres fra målerbrønden og frem til
vandinstallationen leveres af Vandforsyningen, medens nedgravningen og øvrige udgifter er for egen
regning.
Ved udstykninger, hvor Vandforsyningen overtager ledningsnettet efter etablering udleveres liste
over godkendte materialer.
Installationen skal udføres af aut. vvs-installatør.
Anlægsbidrag betales, inden tilslutning udføres.
Anlægsbidraget består af:
v/32 mm stik:
v/40 mm stik:
v/50/63 mm stik:
excl. moms incl. moms excl. moms incl. moms
excl. moms incl. moms
1) Bidrag til hovedanlæg kr. 11360,92 kr. 14201,15 kr. 22721,83 kr. 28402,29
2) Bidrag til
kr. 18240,67 kr. 22800,83 kr. 18240,67 kr. 22800,83
forsyningsledning
3) Bidrag til stikledning kr. 13509,23 kr. 16886,53 kr. 14606,31 kr. 18257,88

kr. 34082,80 kr. 42603,51
kr. 34306,42 kr. 42883,02

I alt pr. part.

kr. 83983,71 kr. 104979,64

kr. 43110,81 kr. 53888,52 kr. 55568,80 kr. 69461,00

kr. 15594,50 kr. 19493,12

x) 1) reguleres hvert 5. år
x) 2+3) reguleres i h.t. tal fra Danmarks Statistik og oplyst af Forsyningssekretariatet. Indekstallet
for 2022 stiger med 1,0078%.

Partsfordeling:

Boligenhed (eenfamiliebolig, lejlighed, boligenhed med selvstændigt køkken)
32 mm stik
1,0 part
Landbrugsejd. max. 5 ha, nedlagt landbrugsejd., beboelsesejd. i åbent land,
beboelse til landbrugsejendom, 40 mm stik
2,0 part
Landbrug max. 1500 m3 år - 50/63 mm stik
3,0 part
Institutioner og erhvervsforbrug
0 - 500 m3/år
2,0 part
501 - 1500 m3/år
3,0 part
1561 - 2500 m3/år
4,0 part
2501 - 5000 m3/år
5,0 part
Ved forbrug over 5000 m3/år fastsættes takster i hvert enkelt tilfælde af
bestyrelsen, jvf. i øvrigt vejledning fra Miljøstyrelsen 1986 nr. 1,
Vandværkstakster.

Yderligere anlægsbidrag/tilslutningsbidrag
Der kan i særlige tilfælde være grundlag for at opkræve supplerende anlægsbidrag fra en ejendom. Det
gælder f.eks. hvis en tilsluttet ejendom ændrer anvendelse/udstykkes/ændres til f.eks. at omfatte flere
enheder, altså ændring af forhold til det oprindelige grundlag for at betale anlægsbidrag om dermed bliver
omfattet af en kategori, der adskiller sig væsentligt fra det oprindelige grundlag for fastsættelse af
anlægsbidraget.

