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Taksblad for Fårdrup Vandværk A.m.b.A. 
 

Information til forbrugerne 
Vi har både godt og rigeligt med vand i Fårdrup. Det indeholder ingen pesticider og opfylder alle kvalitetskrav. 

 

Vandværket 
Fårdrup Vandværk er et A.m.b.A., der ejes og drives af forbrugerne. Vandet købes af Hashøj I/S, som vi er 

medejer af.  

 

  Ekskl. moms Inkl. moms 

Driftsbidrag    

Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig .......................................  Kr. 500,00 625,00 

Fast årligt bidrag pr. måler .......................................................  Kr. 100,00 125,00 

Pris pr. m3 .....................................................................................  Kr. 9,50 11,88 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 .....................................  Kr. 6,37 7,96 

    

Anlægsbidrag    

Tilslutningsafgift ved ny etablering 1) .......................................  Kr. 10.000,00 12.500,00 
1) Ejer betaler de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning.    

    

Gebyrer    

Rykkergebyr pr. gang ................................................................  Kr. 100,00 Momsfrit 

For sen indsendelse af selvaflæsningskort ..............................  Kr. 100,00 Momsfrit 

Gebyr for aflæsning af vandmåler .........................................  Kr. 250,00 Momsfrit 

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler 

v/hushandel ...............................................................................  

Kr. 250,00 312,50 

Gebyr for lukning 2) ....................................................................  Kr. 1.500,00 1.875,00 

Gebyr for åbning 2) ....................................................................  Kr. 1.500,00 1.875,00 
2) Hertil kommer de faktiske udgifter.    

 

 

Vandanalyser 
Der er sidst udtaget prøver til vandanalyser fra vandværket den 16/12 2019. Du kan altid læse de seneste 

analyser på vores hjemmeside www.faardrup.dk. 

 

Vandets hårdhed 
Af hensyn til dosering af vaskepulver til vaske- og opvaskemaskine kan det oplyses, at vandets hårdhed er 17o. 

 

Vandspild – en dyr fornøjelse 
Vand fra Fårdrup Vandværk er koster 9,50 kr. pr. kubikmeter til vandværket. Men herudover skal der betales 

skatter og afgifter til staten og afledningsbidrag til kloakken. Det er derfor dyrt med en dryppende vandhane, 

et løbende toilet, eller et brud på et rør under gulvet. Derfor anbefales det også at aflæse måleren jævnligt, så 

du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt. Gennemsnitsforbruget for en person er 50 m3 om året. 

 

Yderligere information hos vandværkets formand eller kasserer. 

 

 

 

http://www.faardrup.dk/

