
 
 

 
 

Takstblad for Galten Vandværk – 2023 

Galten Vandværk A.m.b.a.   www.galtenvand.dk  
Låsbyvej 1  8694 6266 
8464 Galten   kontor@galtenvand.dk  

     
Driftsbidrag    Ekskl. Moms    Inkl. Moms   

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 500,00  625,00                  

Fast årligt bidrag ved erhverv og beboelse pr. enhed kr. 725,00  906,25                  

Fast årligt bidrag ved tidligere Nr. Vissing Nordre Vandværk iflg. Fusionsaf-
tale pr. bolig-/erhvervsenhed 

Kr. 600,00 750,00 

    

Variabelt bidrag (efter vandmåler) pr. m3 kr. 4,90 6,13 

Variabelt bidrag (efter vandmåler) ved tidligere Nr. Vissing Nordre Vand-
værk iflg. Fusionsaftale pr. m3 

kr. 7,15 8,94 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 kr. 6,37 7,96               

Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 kr. 1,00 1,25 

Samlet variabelt bidrag pr. m3 / ved tidligere Nr. Vissing Nordre Vandværk Kr. 12,75/ 14,52 15,34/ 18,15 

Bidrag/forbrug opkræves a conto forud to gange årligt    

    

Øvrige priser    

Afhentning af vand ved brandhane, placeret på Klank 
Vær opmærksom på at der skal laves en aftale med Galten Vandværk in-
den der afhentes vand på hanen. 
Afhentet vand opkræves efter aftale, to gange årligt pr. afhentet m3 

kr. 19,50 24,38 

Vand til andre vandforsyninger/nødforsyning pr. m3 
Prisen er beregnet i forhold til der ikke betales fast årlig afgift 

kr. 9,63 12,04 

 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) 
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af boligenheder på ejendommen. En ”boligenhed” 
er en bolig (parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig, landbrug, erhverv eller institution), med egen indgang, bad og 
køkken - godkendt til udlejning af kommunen.  
    

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)    Ekskl. Moms   Inkl. Moms  

Indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde       

Hovedanlægsbidrag: Pr. bolig-/erhvervsenhed  kr. 7.396,75 9.245,94                     

Forsyningsledningsbidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 5.096,35 6.370,44                     

Stikledningsbidrag pr. stk. kr. 8.726,30 10.907,88  

Samlet anlægsbidrag for en bolig med forbrug mindre end 500 m3, som 
kan tilsluttes eksisterende ledningsnet 

Kr. 21.219,40 26.524,25 

 

• Galten Vandværk forbeholder sig ret til at opkræve for byggevand ved byggerier med mere end én boligenheder. 

• Anlægsbidrag udenfor vandværkets naturlige forsyningsområde fastlægges efter forhandling og godkendes af 
kommunalbestyrelsen.  

• Anlægsbidrag med forventet mere end 500 m3 vand årligt fastlægges efter forhandling og godkendes af kommu-
nalbestyrelsen.  

• Anlægsbidrag med særligt behov for mængde og tryk (fx sprinkleranlæg) fastlægges efter forhandling og godken-
des af kommunalbestyrelsen.  



 
 

 
 

 
 
 

Gebyrer    Ekskl. Moms   Inkl. Moms  

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.           100,00   Momsfri   

Flytteopgørelse/slutopgørelse kr. 150,00 Momspligt 

Genåbningsgebyr kr. 250,00  Momspligt 

    
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af____________________________ , den_____ / 2022. 
 

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for led-
ningsført vand og driftsbidrag til vandværket jf. gældende lovgivning 

 


