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Takstblad for Galten Vandværk  

for perioden 1.januar - 31.december 2022, prisindeks +0,78 % 

   

Driftsbidrag  Ex. moms Incl.moms 

Fast årlig bidrag pr. enhed (enfamiliehus, lejlighed eller erhvervsenhed) 

Fast årlig bidrag pr. Erhverv & beboelse 

Tidligere Nr. Vissing Nordre vandværk fast bidrag iflg.fusionsaftale 

 

Faste årlige bidrag opkræves aconto forud 2 gange årligt. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

 

500,00 

725,00 

600,00 

 

625,00 

906,25 

750,00 

 

 

Forbrug opkræves efter vandmåler aconto forud, 2 gange årligt pr. m³ 

Tidligere Nr. Vissing Nordre vandværk aconto forud, 2 gange årligt pr. m³  

iflg.fusionsaftale 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

4,90 

7,15 

6,13 

8,94 

Hensættelse til grundvandsbeskyttelse, 

opkræves efter vandmåler aconto forud, 2 gange årligt pr. m³ 

Kr. 1,00 1,25 

Statsafgift opkræves efter vandmåler aconto forud, 2 gange årligt pr.m³ Kr. 6,18 7,73 

 

 

   

Øvrige priser    

Afhentning af vand ved brandhane, placeret på Klank 

Vær opmærksom på at der skal laves en aftale med Galten Vandværk inden 

der afhentes vand på hanen. 

Afhentet vand opkræves efter aftale, 2 gange årligt pr. afhentet m³ 

Kr./

m3 

19,50 24.38 

Vand til andre vandforsyninger/nødforsyning 

Prisen er beregning i forhold til der ikke betales fast afgift i disse tilfælde 

Kr./

m3 

9,63 12,04 

 

 

   

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)    

Byzone, Zone 1 

Afstand inden for 50 m fra eksisterende forsyningsledning. 

   

Boliger, erhverv, institutioner m.m. med egen forsyningsledning    

Hovedanlægsbidrag, pr. enhed 

Forsyningsbidrag, pr. enhed 

Stikledningsbidrag inkl. vandmåler a´ 1.000,-kr. 

Stikledningen er ledningen fra hovedledning frem til skel. Ledningen fra 

skel ind til ejendom kaldes jordledning, og er forbrugerens ansvar og 

ejendom. 

Se evt. Fællesregulativ for Vandværkerne i Skanderborg kommune på vores 

hjemmeside. 

Kr. 

Kr. 

Kr. 

6.950,50 

4.788,92 

8.199,89 

8.688,13 

5.986,15 

10.249,86 

Samlet Kr. 19.939,31 24.924,14 

    

Landzone, Zone 2 

Afstand uden for 50 m fra eksisterende forsyningsledning 

 se note  

Uden for Galten Vandværks forsyningsområde betales anlægsbidrag efter 

aftale. 

   

Anlægsbidrag skal være betalt inden tilslutning foretages.    

 

OBS: vi forbeholder os ret til at opkræve for byggevand, ved byggerier med mere end én boligenheder 

 

 

    

http://www.galtenvand.dk/
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Gebyrer m.v.    

Rykkegebyr, pr. rykker Kr. 100,00 Momsfrit 

Flytteopgørelse Kr. 150,00 187,50 

Genåbningsgebyr. Hertil omkostninger ved lukning og genåbning Kr. 250,00 312,50 

 

Note: Prisen for forsyningsledningsbidrag beregnes individuelt for hver eksisterende ejendom, ved 

henvendelse til vandværket. 

 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af                  Skanderborg kommune, dec. 2021                  

http://www.galtenvand.dk/

