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Godkendelse af takster for Lyderslev Vandværk i 2021 
Lyderslev Vandværk har sendt udkast til takstblad for vandværket med rele-
vante dokumenter. 
Stevns Kommune godkender hermed anlægs- og driftsbidrag for Lyderslev 
Vandværk i 2021, jf. vandforsyningslovens1 § 53, se bilag 1. 
 
Afgift på ledningsført vand 
Der er fremlagt lovforslag i december 2020, som genindfører bidrag til 
grundvandsbeskyttelse med start fra den 1. februar 2021. Vi forventer, at 
den træder i kraft fra 1. februar 2021. 
 
Derfor skal I være opmærksomme på, at der skal opkræves 0,19 kr. fra den 
1. februar til 31. december 2021. Der skal altså ikke opkræves 0,19 kr. for ja-
nuar 2021. 
 
Danske Vandværker skriver på deres hjemmeside, at helårsregning kan ud-
regnes efter følgende: 0,19 kr. x 11 divideret med 12 = 0,174 kr. pr. kubikme-
ter 
 
Bemærkninger 
Stevns Kommune anbefaler at vandværket overvejer henlæggelser til grund-
vandsbeskyttelse herunder boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 
 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år den 1. januar. Bi-
dragene er faldet mellem 10 kr. til 278,75 kr. 
 
Lyderslev Vandværks takster skal være tilgængelige på vandværkets hjem-
meside. Det differencerede forsyningsledningsbidrag skal fremgå af et kort 
og ligeledes være tilgængeligt på vandværkets hjemmeside sammen med 
takstbladet. 

 
1 Lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 15450 af 5. oktober 2020. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ enhed i henhold til vand-
forsyningslovens § 76. 
 
Denne afgørelse kan indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være 
anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller – hvis afgørelsen 
påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Iwanouw Creutzfeldt 
miljømedarbejder 
56 57 51 70 
MetteCre@stevns.dk 
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Takstblad 2021 Lyderslev vandværk a.m.b.a. 
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder(køkkenenhed), 
medens alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug. 
  
 
 
Takstblad for 2021 i henhold til regulativ. 
 

Driftsbidrag  Excl. moms  Incl. moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed kr. 800,00   1000,00 

Vandafgift pr. m3  kr. 4,96  6,20 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (vand-skat) kr. 6,18 7,725 

Bidrag til grundvandskortlægning pr. m3 (vand-skat) kr. 0,19  0,2375 

 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. moms Incl. moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. bolig, parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 9.678,00 12.097,50 

                                    Øvrige forbrugere  0 – 500 m3/år kr. 9.678,00 12.097,50 

                                                 -               501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag) kr. 19.356,00 24.195,00 

                                                -            2.001 – 5.000 m3/år      (3 x bidrag) kr. 29.034,00 36.292,50 

                                                 -           5.001 – 10.000 m3/år    (4 x bidrag) kr. 38.712,00 48.390,00 

Forsyningsledningsbidrag i gl. område    (1) pr. ejendom (matr.nr) se kort kr. 12.321,00 15.401,25 

Forsyningsledningsbidrag ved Dyssevej  (2) pr. ejendom (matr.nr) se kort kr. 27.493,00 34.366,25 

Forsyningsledningsbidrag ved Højstrup  (3) pr. ejendom (matr.nr) se kort Kr. 195.372,00 244.215,00 

Forsyningsledningsbidrag ved Sønderby (4) pr. ejendom (matr.nr) se kort Kr. 73.533,00 91.916,25 

Stikledningsbidrag pr. styk Kr. 12.502,00 15.627,50 

    

    

    

    

    

    

    

 
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. 
 
Ved ejendom/boligenhed forstås pr. Køkkenenhed eksempelvis ved lejligheder osv. 
 
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.  
 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 
svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 
 
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, vand-skat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. 
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Gebyrer  Excl. moms Incl. moms 

Rykkegebyr  kr.       120,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort  kr. 100,00 Momsfrit  

Flyttegebyr kr. 150,00  187,50 

Gebyr for aflæsning af vandmåler  kr. 400,00  Momsfrit  

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

Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning Kr. 340,00 Moms frit 

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved lukning og genåbning kr. 340,00 425,00  

Udkald af vandværkspasser, minimum 1 time, timesats kl.7.00-16.00 Kr. 450,00 562,50 

Udkald af vandværkspasser, minimum 1 time, timesats kl. 16.00-20.00 Kr. 750,00 937,50 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Drifts- og anlægsbidrag godkendt af___________ _______ kommunalbestyrelse, den_____ / 20__. 
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