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Takstblad for 2022 
 
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af boligenheder på 
ejendommen. En ”boligenhed” er en bolig egnet til beboelse, og hvor der er etableret et 
selvstændigt køkken.  
Alle andre forbrugstyper betales anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug. 
Anlægsbidrag skal være betalt inden tilslutning.  
    

Ollerup Vandværk                      www.ollerupvand.dk   
Svendborgvej 70 B                      Tlf. 62244380 mobil 21453410   
5762 V. Skerninge                       mail: kontor@ollerupvand.dk   
 

   
Driftsbidrag    Ekskl. moms    Inkl. moms   

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 1.200,00  1.500,00                  

Fast bidrag til ejendomme uden installationer  kr.                   0,00                       0,00 

Fast årligt bidrag pr. måler kr. 200,00  250,00                  

Pris pr. m3 kr. 8,00  10,00                  

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

Fast årligt bidrag for Sprinkleranlæg kr. 2.400,00 3.000,00 
    

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)    Ekskl. moms   Inkl. moms  

Hovedanlægsbidrag:       

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år kr. 9.000,00  11.250,00 

Øvrige forbrugsenheder 501 – 2.000 m3/år kr.                        

Øvrige forbrugsenheder 2.001 – 5.000 m3/år kr.                                       

Øvrige forbrugsenheder 5.001 – 10.000 m3/år kr.                                       

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 10.316,27  12.895,34                     

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.                        

Stikledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr. 11.790,55   14.738,19 

Målerbrønd Kr.  3.500,00 4.375,00 
    

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.  
    

Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterende ledningsnet/forsyningsområde fastlægges efter 
forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.  
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få 
refusion af afgift for ledningsført vand og driftsbidrag til vandværket jf. gældende lovgivning. 
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Gebyrer    Ekskl. moms   Inkl. moms  

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.           100,00   Momsfri   

For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr. 0,00   Momsfri   

Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning kr. 0,00  Momsfri                     

Flytteopgørelse/slutopgørelse kr.                  0,00 Momspligt 

Fremsendelse af oplysninger til ejendomsmægler ifm. ejendomshandler kr.                  0,00 Momspligt 

Forgæves kørsel efter aftale til forbruger kr. 0,00  Momspligt                    

Gebyr for indgåelse af afdragsordning med vandforsyningen kr.                  0,00 Momsfri 

Lukkegebyr kr. 750,00   Momspligt  

Genåbningsgebyr kr. 750,00  Momspligt 

Anvisning af ledning og stophane på privat grund Kr.              750,00 Momspligt 
    

  
 

 

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år 
den 1. januar efter ”Indeks for vandledningsarbejder” 
Betales forfaldne afgifter ikke er Vandværket berettiget til at 
lukke for Vandet. 
Anlægsbidrag reguleret pr. 1/1  2022 efter indeks    
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Svendborg Kommune, den 21/12 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


