
Driftsbidrag:
Følgende priser er gældende fra 1. januar 2023 Ex. moms Incl. moms

Årligt driftbidrag på 2,5 m3 måler. Pr. måler. kr. 500,00         625,00

Årligt driftbidrag på 6 m3 måler. Pr. måler. kr. 700,00         875,00

Årligt driftbidrag på 10 m3 måler. Pr. måler. kr. 800,00         1000,00
Derudover ekstra driftbidrag for det tidligere Gl. Tølløse vandværks forsyningsområde pr. 

måler. kr. 1.800,00      2250,00

Vand pr. m3 kr. 4,63             5,79

Statsafgiften incl. grundvandskortlægning pr. m3 kr. 6,37             7,96
I alt kr. 11,00           13,75

  Anlægsbidrag (bidrag til A: hovedanlæg + B: forsyningsledninger + C: stikledninger)

A: Hovedanlægsbidrag til hovedledninger gældende for by og landzone Ex. moms Incl. moms

Boligejendomme (Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig mv.), pr. boligenhed.
kr. 7.584,76      9.480,95        

Øvrige ejendomme herunder erhvervsejendomme, landbrug og institutioner.

Årsforbrug indtil 1.000 m3 kr. 7.584,76      9.480,95        

Årsforbrug mellem 1.000 og 2.000 m3 kr. 15.169,55   18.961,94      

Årsforbrug mellem 2.000 og 3.000 m3 kr. 22.754,32   28.442,90      

Årsforbrug mellem 3.000 og 4.000 m3 kr. 30.339,09   37.923,86      

Årsforbrug mellem 4.000 og 5.000 m3 kr. 37.923,87   47.404,84      

Årsforbrug over 5.000 m3 - oplysning fås ved henvendelse til vandværket

B: Anlægsbidrag til forsyningsledninger gældende for by og landzone

Boligejendomme (Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig mv.), pr. boligenhed.

Bidrag til forsyningsledning i byzone.  ø 32 mm. kr. 18.321,78   22.902,23      

Bidrag til forsyningsledninger i landzone. ø 32 mm. kr. 35.368,54   44.210,68      

Bidrag til forsyningsledning i byzone.  ø 40 - 63 mm. kr. 22.352,98   27.941,23      

Bidrag til forsyningsledninger i landzone. ø 40 - 63 mm. kr. 39.399,74   49.249,68      

B: Anlægsbidrag til forsyningsledninger gældende for by og landzone

Øvrige ejendomme herunder erhvervsejendomme, landbrug og institutioner.
Bidrag til forsyningsledning i byzone.  ø 32 mm. kr. 18.321,78   22.902,23      

Bidrag til forsyningsledninger i landzone. ø 32 mm. kr. 35.368,54   44.210,68      

Bidrag til forsyningsledning i byzone.  ø 40 - 63 mm. kr. 22.352,98   27.941,23      

Bidrag til forsyningsledninger i landzone. ø 40 - 63 mm. kr. 39.399,74   49.249,68      

C: Anlægsbidrag til stikledninger  gældende for by og landzone
Bidrag til stikledninger i byzone føres 1 m ind på matriklen og afsluttes med en målerbrønd. ø 

32 mm. kr. 10.682,78   13.353,48      

Bidrag til stikledninger i landzone føres 1 m ind på matriklen og afsluttes med en målerbrønd. ø 

32 mm. kr. 19.398,86   24.248,58      

Bidrag til stikledninger i byzone føres 1 m ind på matriklen og afsluttes med en målerbrønd. ø 

40 - 63 mm. kr. 14.713,98   18.392,48      

Bidrag til stikledninger i landzone føres 1 m ind på matriklen og afsluttes med en målerbrønd. ø 

40 - 63 mm. kr. 23.430,06   29.287,58      

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 

anlægsbidrag (bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger) svarende til 

ændringen i henhold til Regulativ og fordelingsnøgle.                             
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Ledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år 1. oktober efter det af Danske Vandværkers 

Forenings offentliggjorte indekstal pr. 1. oktober året før. I øvrigt henvises til vandværkets 

Regulativ, som kan rekvireres på vandværket eller på www.ktvand.dk. Hovedanlægsbidrag og 

bidrag til forsynings og stikledninger betales inden tilslutning.

Ved lukkevarsel Post / Afleveringsattest kr. 100,00         
Genoplukningsgebyr generelt kr. 1.000,00      1.250,00        
Gebyr for manglende betaling - incasso kr. 600,00         
Genoplukning efter tvangsauktion kr. 2.000,00      

Ejendomsmægler/advokat - forespørgsel, fremsendelse af ekstra opgørelser kr. 400,00         500,00
Flytteopgørelse kr. 350,00         437,50
Scanningsgebyr EAN numre kr. 100,00         

KTV kræver TBS ventil i forbindelse med etablering af byggevand, Cirkus, Festival m.m. qn 2,5 

m3 med TBS ventil pr. halvår. incl. på og afmomtering, excl. forbrug af vand. kr. 2.250,00      2812,50
Regulering foretages første halvår og andet halvår opkræves à conto.
Vandafgiften forfalder til betaling henholdsvis 1. februar og 1. august
Sidste rettidige indbetaling er den 10. februar og den 10. august. Ved betaling efter denne dato 

beregnes rykkergebyr.
Såfremt vandafgiften ikke er indgået til vandværket senest 10 dage efter udsendt lukkevarsel, 

vil vandtilførslen blive afbrudt. 

Genoplukning kan alene finde sted, når andelshaveren eller forbrugeren har betalt sin gæld 

incl. genoplukningsgebyr generelt og gebyr for manglende betaling.
Tidligere takstblade annulleres herved.

Godkendt af Holbæk Kommune Kvarmløse-Tølløse Vandværk
Carsten Jørgensen
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