
Anlægsbidrag: Bidrag til ledningsanlæg:
Omfatter hovedanlægsbidrag (til værk), ledningsbidrag (i gaden), samt 32-63 mm stikledning 8.600,00 + moms
stikledning max. 1 meter inde på grunden: 75-110 mm stikledning 17.800,00 + moms

160 mm stikledning 31.700,00 + moms
200 mm stikledning 48.800,00 + moms

Enfamiliebolig, institution, kontor og 250 mm stikledning 60.100,00 + moms
liberalt erhverv uden tilknyttet bolig
Hovedanlægsbidrag 7.000,00 + moms
Forsyningsledningsbidrag 7.000,00 + moms Driftsbidrag for forbrugere med målere:
Stikledningsbidrag 6.000,00 + moms Fast afgift pr. år 553,00 + moms
Anlægsbidrag i alt 20.000,00 + moms + forbrug efter måler, pr. m3 5,00 + moms

Række-, kæde- og gruppehus         18.000,00 + moms Driftsbidrag for råvand (Give Stadion, vandingsanlæg):
Fast afgift pr. år 553,00 + moms

Lejlighed/boenhed, ungdomsbolig, institution, + forbrug efter måler, pr. m3 2,75 + moms
kontor og liberalt erhverv i tilknytning
til bolig                                                12.000,00 + moms Afgifter:

Afgift af ledningsført vand, pr. m3 6,37 + moms

Andelsbolig: en hovedmåler og stophane i skel 12.000,00 + moms
Gebyrer:

Ved behov for større stikledning:
40 mm stikledning 27.000,00 + moms Flytteafregning:
50 mm stikledning 33.000,00 + moms Gebyr                                      80,00 + moms
63 mm stikledning 47.000,00 + moms

Udlevering af LER-oplysninger, til ikke graveaktører
For tilslutning uden for Give Vandværks forsyningsområder gælder generelt Gebyr 250,00 + moms
ovenstående anlægsbidrag x 0,5 + ledningsudgiften.

For genåbning af vandtilførsel:
Gebyr      800,00 + moms

Håndværk, industri, større institution, udstillingslokale 
samt etagebyggeri til beboelse: Misbrug af vandinstallationen, 
Tilslutningsbidraget omfatter bidrag til hovedanlæg og ledningsanlæg og er med vandspild som følge:
gældende i bymæssige områder. Gebyr 500,00

Bidrag til hovedanlæg: Ekstraordinær aflæsning
2,5 m3 måler 12.300,00 + moms af vandmåler:
6,0 m3 måler 35.300,00 + moms Gebyr 300,00 + moms
10,0 m3 måler 70.400,00 + moms
50 mm 15,0 m3 måler 151.700,00 + moms For sen betaling:
80 mm 40,0 m3 måler 404.000,00 + moms Gebyr for rykker 100,00
100 mm 60,0 m3 måler 781.000,00 + moms

Ved flytteafregning opkræves/udbetales der ikke beløb mindre end 50,00 kr. inkl. moms.

Udarbejdet i henhold til Normalregulativet for private vandforsyninger, gældende fra den Ved vandspild over 300 m3 med tillæg af det gennemsnitlige vandforbrug for de sidste
1. januar 2022. 2 - 3 år, kan der være mulighed for refusion, ved henvendelse til Give Vandværk.
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