
Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A.

Højbovænget 10B

4736 Karrebæksminde

 Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.             222,00             277,50 

Fast årligt bidrag pr. måler kr.             148,00             185,00 

Pris pr. m
3 kr.                 4,60                 5,75 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                 6,35                 7,94 

 Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. bolig-/erhvervsenhed 0 - 500 m3/år kr.          1.002,88          1.253,60 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder    501 –   2.000 m
3
/år + 10% kr.          1.103,17          1.378,96 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 2.001 –   5.000 m
3
/år + 20% kr.          1.203,45          1.504,32 

Øvrige bolig-/erhvervsenheder 5.001 – 10.000 m
3
/år + 30% kr.          1.303,74          1.629,68 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.        29.014,02        36.267,53 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed kr.        65.774,19        82.217,74 

Stikledningsbidrag pr. stk Kr.          8.000,00        10.000,00 

 Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.             100,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr.             100,00  Momsfrit  

Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning kr.             100,00             125,00 

Forgæves kørsel efter aftale til forbruger kr.             200,00             250,00 

Gebyr for flytteopgørelse kr.             150,00             187,50 

Lukke gebyr 1) Kr.          1.200,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr 1) kr.             960,00          1.200,00 

1) Hertil kommer de faktiske udgifter.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Næstved kommunalbestyrelse, den 29. marts 2021.

Gebyrer

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 boligenheder. Alle andre 

forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

Takstblad for Karrebæk Vandforsyning A.m.b.A. - 2021

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.

Forbrug over 10.000 m
3
 fastlægges efter forhandling og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

23 71 13 42

drift@kvand.dk

www.kvand.dk

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek


