
Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms 

700,00 875,00

Tranebærvej 114, Vind
4,19 5,24 7500 Holstebro
2,34 2,93
5,86 7,33
0,67 0,84

 Stikledning - 
dimension

Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning
I alt kr. excl. 

Moms
I alt kr. incl. Moms

32 mm 8452 25.883 8.232 42.567

40 mm 13207 25.883 8.232 47.322

50 mm 20635 25.883 8.232 54.750

63 mm 29715 25.883 8.232 63.830

> 75 mm 46430 25.883 8.232 80.545

Stikledning - 
dimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning

I alt kr. excl. 
Moms I alt kr. incl. Moms

32 mm 8452 51.698 5.404 65.554

40 mm 13207 51.698 5.404 70.309

50 mm 20635 51.698 5.404 77.737

63 mm 29715 51.698 5.404 86.817
> 75 mm 46430 51.698 5.404 103.532

Gebyrer excl moms incl moms

100,00 Momsfrit

100,00 Momsfrit

150,00 187,50

250,00 Momsfrit

250,00 312,50

500,00 625,00

500,00 625,00

Genåbningsgebyr (Hertil kommer div. omkostninger ved lukning samt genåbning)

Byggevand under hele byggeriet
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Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Statsafgift på ledningsført vand pr. m3 

Drikkevandsbidrag pr. m3 

Tilslutningsbidrag – i byzone 

Tilslutningsbidrag – i landzone 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse eller  ved om- og tilbygning, kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til 
ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 

Rykkergebyr

For sen indsendelse af selvaflæsningskort

Flyttegebyr

Gebyr for aflæsning af vandmåler

Vandpris pr. m3.  v. forbrug over 1000 m3

Vind Vandværk
Takstblad for Vind Vandværk i kalenderåret 2015

Fast årlig bidrag pr. ejendom/boligenhed

Målerafgift – årlig pr. vandmåler 

Vandpris pr. m3.



Okt. 2014

NOTER  TIL TAKSTBLADET

Bestyrelsen for Vind Vandværk

GENERELLE NOTER

Som følge af nye krav fra Herning kommune til beregning og udformning af vandværkernes
takstblade fra 2013 og fremefter, har bestyrelsen for Vind Vandværk i 2012 gennemført en lang række 
grundlæggende beregningsarbejder, i tæt samarbejde med eksterne samarbejdsparter og myndigheder - bl.a. 
brøndborerfirmaet PC Brøndboring A/S, statsaut. revisor Krøyer Pedersen, Foreningen af Vandværker i 
Danmark (FVD) samt Herning Kommune.
De gennemførte beregninger udløste betydelige, men samtidig også nødvendige stigninger i såvel 
tilslutningsbidraget som i de løbende driftsomkostninger.

Alle beregninger blev opstillet og udført efter et "hvile i sig selv princip", hvor der må (og skal), opkræves lige 
præcist de beløb, som er nødvendige for at opbygge og opretholde en sikker, stabil og god vandforsyning i 
såvel teknisk som økonomisk henseende.

Følgende 5 punkter skal følges, for at Herning Kommune fremover kan godkende takstbladet.

Takstbladet skal godkendes hvert år af kommunen. 
Seneste årsregnskab og budget sendes med takstbladet eller når det foreligger.

Takstbladet opbygges efter den nye skabelon. 
Skabelonen sikrer, at takstbladet overholder lovgivningen.

Vandprisen, fast gebyr og evt. målerafgift kontrolleres hvert år. Kontrolberegning eller beskrivelse af 
kontrollen sendes til kommunen i forbindelse med godkendelse.

Tilslutningspriser kontrolleres med passende mellemrum (5-10 år) eller i forbindelse med større 
investeringer i værket. Kontrolberegning sendes til kommunen i forbindelse med godkendelse af 
takstbladet.

De år hvor der ikke er lavet kontrolberegning af tilslutningspriser, reguleres alle disse bidrag som 
udgangspunkt ift. indekstallet fra DANVA.

NOTER VEDR. TAKSTBLAD 2015

På bestyrelsesmøde 23.10.2014 blev det besluttet, at fastholde det faste bidrag på kr. 700,- for alle 
forbrugere.
Bestyrelsen besluttede desuden at vandpriserne pr. m3 i 2015 søges tilnærmet niveauet for 2014.
Alle forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres iht. indekstal 2014 (107,19), svarende til en prisstigning 
på 0,08% ift. indekstal 2013 (107,1). (Bemærk: Indekstal for 2010=100)

Indeks kan kun benyttes til regulering af forsynings- og stikledningsbidrag.
Hovedanlægsbidrag indeksreguleres ikke, men kontrolberegnes hvert 5. år ud fra hovedanlæggets 
nedskrevne værdi, nettoformuen og antallet af forbrugsenheder.

Ovenstående noter medfølger takstblad 2015 til orientering for og godkendelse hos Herning Kommune.


