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15-02-2022

Administration

Vandplanlægning
– Takster for forbrugere for privat, almen vandforsyning
Klima og Miljø godkender hermed anlægs- og driftsbidragene for 2022 for vand
leveret til forbrugerne under Romdrup Vandværk, jf. Vandforsyningsloven § 53, og
som udgør:
1.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) – indenfor 50 meter af
eksisterende ledningsnet
a. Enfamiliebolig – Hovedanlæg
b. Bidrag til hovedledning og anlæg 32 mm stik
c. Enfamiliebolig, egen stikledning 32 mm
d. Enfamiliebolig, fælles stikledning 32 mm
e. Erhverv, forbrug under 5.000 m 3 pr. år
f. Startopsætning af måler

2.000,00 kr.
8.500,00 kr.
11.000,00 kr.
8.000,00 kr.
29.000,00 kr.
600,00 kr.

2.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) – Udenfor Romdrup
vandværks ledningsnet (mere end 50 meter fra eksisterende
ledningsnet)
a. Anlægsbidrag udenfor eksisterende ledningsnet fastsættes efter
forhandling og godkendelse af Aalborg Kommune.

3.

Driftsbidrag
Vand pr. m3
Fast afgift pr. år pr. interessent
Målerafgift pr. år pr. måler

2,50 kr.
630,00 kr.
280,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms
Det bemærkes, at Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 er 6,37 kr.
Det bemærkes, at hvis anlægsbidrag (tilslutningsafgift) – indenfor 50 meter af
eksisterende ledningsnet, ikke er gældende bidrag grundet større afstand til
hovedledningen end 15 meter, så er taksten ikke omfattet af nærværende
godkendelse, jf. Vejledning om fastsættelse af priser for vandforsyning af 7. marts
2017. Her skal taksten i hver tilfælde indsendes til godkendelse hos Aalborg
Kommune.
Det antages, at takstbladet er udformet i overensstemmelse med vandværkets
regulativ. Dette har ikke indgået i nærværende godkendelse.
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