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STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A. 
Skovhusevej 9, 4773  Stensved 

 

TAKSTBLAD  2017/2018 
 
ANLÆGSBIDRAG, der betales ved en ejendoms tilslutning: 

 
 1. Hovedanlægsbidrag 

 2. Forsyningsledningsbidrag 

 3. Stikledningsbidrag 
 

1. Hovedanlægsbidrag 

 

    a. Bidrag pr. boligenhed 4.107,00 
    b. Bidrag øvrige (landbrug, erhverv, institution) 

 (Bidrag øvrige er incl. evt. privatbeboelse) 

Med årsforbrug  0 – 1000 m3 8.214,00 
 1001 – 2000 m3 12.321,00 

  2001 – 5000 m3 16.428,00 

 >5000 m3 Efter tilbud  * 

 
2. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.) 

    a. I byområde (inden for byskilt) 7.483,00 

    b. I landområder Efter tilbud. * 
    c. Vestenbækvej 5 og 7  (i 2017 priser). 59.723,00 

 

Vestenbækvej 5 og 7, 4773 Stensved:     

Forsyningsledningsbidraget er beregnet ud fra anlæg (jordarbejder) af ledningen 

på Vestenbækvej til Vestenbækvej 11, 4773 Stensved.    

Stensved Vandværk A.M.B.A. står i forskud med omkostningerne til  
de nævnte 2 ikke tilsluttede ejendomme.    

Beløbet for de 2 ikke tilsluttede ejendomme er hvert år reguleret med pristallet for 

anlægsarbejder (jordarbejder), og udgør jf. årsregnskabet 2016-2017 note 3: Kr. 119.445,84. 

Forsyningsledningsbidraget udgør pr. for hver af de 2 nævnte ejendomme: Kr. 59.723,-. 

       

Ejendommene Stensbyvej 5, 56 og 58, 4773 Stensved ligger i umiddelbar nærhed af 

forsyningsledningen, og derfor er prisen for forsyningsledningsbidraget som den 

til enhver tid gældende for ejendomme beliggende i byområde, dog under  
forudsætning af, at der ikke finder ommatrikulering sted.   

 

 

3. Stikledningsbidrag – 1 meter ind på grund      

    a.  1 – 2 boligenheder 17.820,00  

    b. 3 – 5 boligenheder 35.640,00   

    c. > 5 boligenheder 53.460,00   
 

DRIFTSBIDRAG (pr. år) 

    Enfamiliehuse/boligenhed pr. stk. 500,00 

    Ejendomme m. flere beboelser pr. enhed 500,00 
    Ejendomme med erhverv 500,00 

    Ejendomme med bolig og erhverv 1.000,00 

    Institutioner (børnehave, skole, hal) 1.500,00 
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STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A. 
Skovhusevej 9, 4773  Stensved 

 

TAKSTBLAD  2017/2018 
 
 

 

FORBRUGSAFGIFT     

    Vandafgift pr. m3 8,50 

    Statsafgift pr. m3 6,37 
 

GEBYRER 

    Byggevand ved anmeldelse pr. boligenhed 10 m3 

    Tilslutning uden anmeldelse pr. boligenhed 1.250,00 
    Forespørgsel vedr. medlemspligt m.m. 250,00  

    1) Rykkergebyr pr. rykker 125,00 

    Lukke-/genåbningsgebyr excl. faktiske omkostninger 1.250,00 
 

Priserne er excl. moms. 1) Tillægges ikke moms. 

 

Vandværket kan alene opkræve de drifts- og tilslutningstakster, der fremgår af takstbladet. 
 

* Bidrag til hovedledningsbidrag for øvrige forbrugere med forbrug over 5000 m3 pr. år og forsyningsledningsbidrag i 

landområder skal godkendes af Vordingborg Kommune inden opkrævning. 
 

Takstblad godkendt på vandværkets generalforsamlingen den 26. februar 2018. 


