
2017

Driftsbidrag

Excl. moms Incl. moms 

kr. 350,00 437,50

kr. 100,00 125,00

kr. 3,50 4,38

kr. 5,86 7,33

Kr. 0,39 0,49

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Fordelings-

nøgle

Hovedanlægs-

bidrag

Forsyningslednings-

bidrag

Stiklednings-

bidrag

I alt kr.

excl. moms 

I alt kr.

incl. moms

1 8051,- 5124,- 7737,- 20913,- 26141,-

1,5 12076,- 5124,- 12065,- 29265,- 36582,-

Fordelings-

nøgle

Hovedanlægs-

bidrag

Forsyningslednings-

bidrag

Stiklednings-

bidrag

I alt kr.

excl. moms 

I alt kr.

incl. Moms

1 8051,- 19346,- 7737,- 35134,- 43918,-

1,5 12076,- 19346,- 12065,- 43487,- 54359,-

Forbrugere over 3000 m³/år efter forhandling

Sommerhuse, fritidshuse, jagthytter og lign. afholder de faktiske udgifter ved tilslutning.

Indextal: 101,27

Stigning: 1,27%

Gebyrer
Excl. moms Incl. moms

kr. 100 Momsfrit 

kr. 100 Momsfrit 

kr. 150 187,5

kr. 250 Momsfrit 

Kr. 250 312,5

Kr. 500 Moms frit

kr. 500 625

  

15.12.2016Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen i Herning Kommune, den 

Vandværkets kontaktadresse:

Jørgen Handberg, Skovvænget 11, 7540 Haderup, tlf. 6017 2542

(501-3000 m³/år)

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed

Målerafgift – årlig pr. vandmåler

Grøn afgift (vandskat) pr. m
3
.

Afgift (Administrationsafgift RegionMidt) pr. m3.

(0-500 m³/år)

(501-3000 m³/år)

Vandafgift pr. m³

Byzone/

kategori

Landzone/

kategori

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning

Rykkergebyr 

For sen indsendelse af selvaflæsningskort 

Flyttegebyr

Gebyr for aflæsning af vandmåler 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Haderup Vandværk Takstblad

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet

faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af 

grundejer ved tilslutning.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder 

pr. 1. oktober”.

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.

(0-500 m³/år)
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