
Magleby Vandværk A.m.b.a.
Vandværksvænget 10
4672 Klippinge

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget (afrundet)  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr.             770,00             962,50 

Fast årligt bidrag pr. boligenhed - målerafgift kr.                    -                      -   

Pris pr. m3 kr.                 6,60                 8,25 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til 
grundvandskortlægning.

kr.                 6,37                 7,96 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra 
anlægskartotek (afrundet)

 Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. boligenhed kr.          3.500,00          4.375,00 

Øvrige forbrugere  0 – 250 m3/år kr.          3.500,00          4.375,00 

Øvrige forbrugere  251 – 500 m3/år kr.          5.250,00          6.562,50 

Øvrige forbrugere 501 – 750 m3/år   kr.          8.750,00        10.937,50 

Øvrige forbrugere 751 – 1.000 m3/år    kr.        12.250,00        15.312,50 

Øvrige forbrugere 1.001 – 2.500 m3/år    kr.        26.250,00        32.812,50 

Øvrige forbrugere  2.501 – 5.000 m3/år     kr.        21.000,00        26.250,00 

Øvrige forbrugere  5.001 – 7.500 m3/år     kr.        24.500,00        30.625,00 

Øvrige forbrugere 7.501 – 10.000 m3/år    kr.        28.000,00        35.000,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed kr.        53.000,00        66.250,00 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.          7.600,00          9.500,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr kr.             100,00  Momsfrit  

Frilæggelse af målerbrønd kr.             300,00             375,00 

Flyttegebyr kr.             450,00             562,50 

Undersøgelse af måler uden fejlvisning kr.             700,00             875,00 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr.             250,00             312,50 

Genåbningsgebyr 1) kr.             800,00          1.000,00 

1) Hertil kommer faktiske udgifter.
Permanent lukning af vandstik, sker efter regning.
Rentesats pr. måned 2%.
Såremt vandforsyningen gentagne gange må fremsende rykkere til en andelshaver, 
kan Vandforsyningen forlange 1/2 års yderligere forudbetaling af vedkommende,

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 2022.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af 
afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. 
Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Takstblad for Magleby Vandværk A.m.b.a. - 2023

Tilslutningsbidraget gælder for alle ejendomme inden for Vandværkets forsyningsområde. I 
anlægsbidraget er indregnet stikledninger frem til grundgrænse. Stikledninger afsluttes altid i 
stopventilbrønd, som leveres og monteres af Vandforsyningen. For Sønakkevej nr. 1, 3 og 
spejderhytten, gælder følgende: Alle 3 ejendomme skal tilsluttet samtidig og spejderhytten forsynes fra 
Sønakkevej.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling. 
Hovedanlægsbidrag betlaes iht. fordelingsnøgle.
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