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Anlægsbidrag der betales ved en ejendoms tilslutning.

Boligtype. Anlægsbidrag pr. forbrugsenhed. Årlig vandafgift pr. ejendom/ bolig.
Hovedanlægs- Forsynings- Stiklednings- Totalt Fast årlig afgif  Pris pr. m3 Vandskat pr. Målerleje
bidrag. ledningsbidrag. bidrag ejendom / boligexcl. vandskat kubikmeter kr. årlig afgift

Der betales én andel pr boligenhed med et årlig forbrug på under 500 kubikmeter.
Enfamiliehuse, sommerhuse og lejligheder 7.800,00 15.100,00 6.500,00 29.400,00 500,00 5,00 (5,86 & 0,39) 6,25 120,00

Øvrige forbruger ( landbrug, erhverv og institutioner ) betales der hovedanlægsbidrag efter årsforbrug. 
Forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag er som enfamiliehuse og lejligheder.
Årsforbrug:
              0 - 500   kubikmeter   1 andel 7.800,00 15.100,00 6.500,00 29.400,00 500,00 5,00 (5,86 & 0,39) 6,25 120,00
        501 - 1.000  kubikmeter   2 andele 15.600,00 15.100,00 6.500,00 37.200,00 500,00 5,00 (5,86 & 0,39) 6,25 120,00
      1001 - 2.500  kubikmeter   3 andele 23.400,00 15.100,00 7.500,00 46.000,00 500,00 5,00 (5,86 & 0,39) 6,25 120,00
     2.501 - 5.000  kubikmeter   5 andele 39.000,00 15.100,00 7.500,00 61.600,00 500,00 5,00 (5,86 & 0,39) 6,25 120,00
Er årsforbruget højere end fordelingsnøglen på 5.000 kubikmeter, stiger det med èn andel kr 7.800 pr påbegyndt 2.500 kubikmeter

SÆRGEBYRER:

Ubebyggede grunde som er tilsluttet og hvor der er betalt anlægsbidrag. 200,00 5,00 (5,86 & 0,39) 6,25 120,00
Målerleje årlig for andels- og lejerboliger pr. år 120,00
Administrationsomkostning for opkrævning af vandafgift i andels- og lejerboliger pr. år 50,00
Udsendelse af girokort for betalign af vandafgift ( bortfalder ved tilmelding til PBS ) 100,00
1. Rykkerskrivelse fremsendes to dage efter forfaldsdato, med 10 dages betalingsfrist. 100,00 ( Ikke momsbelagt. )
2. Rykkerskrivelse, varsling af lukning, fremsendes 2 dag efter forfaldsdag for første rykker med 10 dags betalingsfrist. 100,00 ( Ikke momsbelagt. )
Genåbningsgebyr, excl. faktiske omkostninger ved lukning og genåbning, (udgift til vvs- installatør). 650,00
Flytteafregning i forbindelse med salg af bolig og udskiftning af lejer i udlejningsejendomme 175,00
Ved forsent indbetaling af beløb over kr 5.000,00 pålægges gebyr på kr. 100,00 samt 2 % renter pr. påbegyndt måned. 100,00

Forespørgsler fra Advokater og Ejendomsmægler om forbrugers gæld og målerdata. 300,00

Ovennævnte priser er excl. moms og afgift på ledningsført vand.
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