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TAKSTBLAD 2015 
 

Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til ”Bestemmelser for levering af vandforsyning fra For-
syning Ballerup” og ”Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg” gældende for perio-
den 1. januar 2015 til 31. december 2015. 

  
 DRIFTSBIDRAG vand og spildevand 1) 

 
kr. inkl. moms 

Vandbidrag pr. m3 
 

21,62 

I vandbidraget er indregnet afgift til staten pr. m3 
 

7,66 

Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 1 
 

23,86 

Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 2 - reduceret med 8 % i forhold til trin 1 
         

                21,96 

Vandafledningsbidrag pr. m3 - trin 3 – reduceret med 24 % i forhold til trin 1 
 

               18,14 

Bundfældningstanke   
 

1. Tømningsbidrag for helårshuse pr. år 1.100,00 

2. Tømningsbidrag for ikke helårshuse pr. år 550,00 

3. Ekstra tømninger, pr. tømning 900,00 

4. Ekstra tømninger, pr. tømning uden for arbejdstid   1.600,00 

Samletanke 
 

1. Pr. tømning  1.100,00 

2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid  1.600,00 

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spilde‐
vandsafgifter, som det fremgår af SKAT’s hjemmeside. 
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Tilslutningsbidrag vand og spildevand 
 

kr. inkl. moms 

VAND – ANLÆG2) 
 

Boligbebyggelse pr. bolig  3.327,80 

Industri og erhverv pr. ha grundareal  110.686,80 

Offentlige formål pr. ha grundareal 33.219,00 

Kolonihaver pr. have 1.120,75 

Blandet bebyggelse  

1. Boligandelen pr. bolig 3.327,80 

2. Areal til erhverv eller offentlig anvendelse pr. etagemeter 40,00 

 

VAND – FORSYNINGSLEDNINGER2) 
 

kr. inkl. moms 

Nyanlæg af forsyningsledninger   efter regning 

Tilslutning til eksisterende forsyningsledninger:  

1. Ejendomme til en – og tofamiliehuse, samt ejendomme til industri, er-
hverv og offentlige formål på grunde indtil 1.000 m2  14.604,75 

2. For hver m2 grundens areal overstiger 1.000 m2 betales yderligere pr. 
m2 10,00 

3. For etageejendomme pr. bolig 2.923,10 

4. Dog mindst pr. etageejendom 14.604,75 

5. For rækkehuse pr. bolig 7.307,00 

6. For ejendomme med blandet bebyggelse pr. bolig 
         skal fremover følge samme sats som for etageejendomme 2.923,00 

7. For øvrige arealer til erhverv eller offentlig anvendelse pr. etagemeter. 33,75 
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VAND – STIKLEDNINGER2) kr. inkl. moms 

For stikledninger til enfamiliehuse  24.342,30 

Stikledninger til alle øvrige ejendomme  efter regning 

 

VAND- SÆRLIGE BIDRAG2) kr. inkl. moms 

Behandling af ansøgninger samt administration i forbindelse med ForbrugerAf-
giftsSystemet (FAS) m.v.) 

 

 2,5 m3 Vandmåler 883,00 

6 m3 Vandmåler 1.806,70 

10 m3 Vandmåler 3.613,40 

15-60 m3 Vandmåler 6.090,00 

Vand til byggebrug  

1. Til enfamiliehuse, fast pris 1.065,75 

2. Øvrige ejendomme  efter vandmåler 

 

SPILDEVAND3)   kr. inkl. moms 

Boligbebyggelse pr. bolig 60.318,30 

For boligbebyggelse, der ikke tilsluttes for tag og overfladevand, er betalingen 
60 % af tilslutningsbidraget for boligbebyggelse 
 

35.775,00 

Industri og erhverv pr. 800 m2 påbegyndt grundareal  
Der gælder særlige regler for erhverv i landzone 
 

60.318,30 

For Industri og erhverv, der ikke tilsluttes for tag og overfladevand, er betalin-
gen 60 % af tilslutningsbidraget pr. 800 m2 grundareal 
 

35.775,25 
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Gebyrer   
 

kr. inkl. moms  

Fakturagebyr ved udsendelse af papirregning 30,00  

Første rykker for manglende betaling til tiden   100,00 

Anden rykker for manglende betaling til tiden 100,00  

Tredje rykker – lukke meddelelse – for manglende betaling til tiden 100,00 

Første rykker for ikke rettidig indberetning af vandmåleraflæsning 100,00 

Forsyningen må efter intet svar på rykker foretage individuelt skøn over vand-
forbruget 250,00 

Første rykker for ikke at reagere på målerombytning    100,00 

Anden rykker for ikke at reagere på målerombytning 150,00  

Ejerskifte og / eller flytning 100,00 

Kopi / udskrifter til brug for ejendomshandel  100,00 

Beregning af reduktion af vandafledningsbidrag ved vandspild 250,00 

Forgæves kørsel ved bestilt udskiftning af vandmåler (½t) 375,00 

Forgæves kørsel ved bestilt vandforsyningsydelse    750,00 

Forgæves kørsel ved tømning af bundfældnings- eller samletanke    1.000,00 

Lukning af vand inden for normal arbejdstid. (*momsfrit) 600,00* 

Genåbning af vand inden for normal arbejdstid. 750,00 

Lukning af vand uden for normal arbejdstid. (*momsfrit) 1.000,00* 

Genåbning af vand uden for normal arbejdstid. 1.250,00 

Bestilt ekstra aflæsning af vandmåler samt kontrolaflæsning 300,00 

Vandmålere m.m.   

1. Afprøvning af vandmåler  2 timer + målerafprøvning + moms   1.950,00 

2. Erstatning af vandmåler, frostsprængt, hærværk, bortkommet eller lign.  485,00 

3. Udskiftning af måler efter eget ønske 1.000,00 
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1) I henhold til bekendtgørelse nr. 1070 af 02/09/2013 fastsættes vandafledningsbidraget fra 
2014 i tre trin. Disse trin gælder kun for ejendomme, der driver erhverv på markedsvilkår og 
som ansøger om at få nedslag i vandafledningsbidraget. 
Trin 1 gælder for et årligt forbrug på op til 500 m3.  
Trin 2 gælder for et forbrug over 500 m3 og op til 20.000 m3. 
Trin 3 gælder for et årligt forbrug over 20.000 m3. 
For øvrige ejendomme gælder alene trin 1. 
 

2) Bidragene for vand er fastsat på grundlag af prisloftsbekendtgørelsen §32 stk.  1 og den årlige 
regulering for 2014 er på 1,0008 % 

3) I henhold til betalingsvedtægten for offentlige spildevandsanlæg betales et indeksreguleret 
standardtilslutningsbidrag på 30.000 kr. ekskl. moms. for en boligenhed og for erhvervsejen-
domme pr. 800 m² grundareal. Indeksreguleringen baseres på Danmarks Statistiks indeks for 
jordarbejder. Indeks pr. 2014 regulering 175,47/109,09*30.000 kr. 

 


