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T A K S T B L A D 
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1. DRIFTSBIDRAG:

Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 
Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed. 550,00 687,50 
Målerafgift – årligt pr. måler. 110,00 137,50 
Vandafgift pr. m3. 5,25 6,56 
Statsafgift pr. m3 ledningsført vand. 6,37 7,96 

OBS – særligt vedr. den faste årlige afgift: Som følge af Højesterets dom af 21. maj 2021 i 
sagen BS-19283/2020-HJR (en sag mellem et vandværk i Middelfart Kommune og en af deres 
forbrugere) vil Oksby & Ho Vandværk fremover opkræve den årlige faste afgift pr. 
ejendom/boligenhed på kr. 550 ekskl. Moms af samtlige boligenheder i en ejendom, som har 
eget køkken. Hidtil er der alene sket opkrævning af den faste årlige afgift på basis af antallet af 
vandmålere på en ejendom. Den nye retstilstand betyder, at der nu skal betales den faste 
årlige afgift på kr. 550 ekskl. moms på baggrund af antallet af bolig- og erhvervsenheder på 
en ejendom i f.eks. ferieboligkomplekser, hoteller, hytter mv., som kun har en opsat 
vandmåler, men har flere bolig- og/eller erhvervsenheder med eget køkken ”bag” 
vandmåleren. De af vores forbrugere, som bliver påvirket af ovenstående, har modtaget direkte 
orientering fra vandværket i oktober 2022. Den årlige målerafgift på kr. 110 ekskl. moms 
beregnes forsat naturligvis kun på baggrund af de opsatte målere 

2. ANLÆGSBIDRAG:

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boligenheder. Alle andre 
forbrugstyper betales anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug. 

HOVEDANLÆGSBIDRAG Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig, 
boligenhed. 

4.696,00 5.870,00 

Øvrige forbrugere 0 m3 -500 m3 årligt 4.696,00 5.870,00 
501 m3 – 2.000 m3 årligt 9.392,00 11.740,00 
2.001 m3 – 5.000 m3 årligt 14.088,00 17.610,00 
5001 m3 – 10.000 m3 årligt 18.784,00 23.480,00 

Forsyningsledningsbidrag 9.172,00 11.465,00 
Stikledningsbidrag 8.349,00 10.436,25 
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Ved et forventet forbrug på over 10.000 m3 årligt træffes der aftale vedr. hovedanlægsbidraget. 
Aftalen skal godkendes af Varde Kommune.  

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i.h.t. regulativ og fordelingsnøgle. 

Anlægsbidrag udenfor vandværkets eksisterede ledningsnet fastlægges efter forhandling. Aftalen 
skal godkendes af Varde Kommune. 

3. ØVRIGE GEBYRER:

Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 
Rykkergebyr 110,00 Momsfrit 
Flyttegebyr 110,00 137,50 
Genåbningsgebyr 550,00 687,50 
Gebyr for oplysninger til advokat/mægler i 
forbindelse med handler. 

275,00 343,50 


