
Korinth Vandværk A.m.b.a. (KVA) 
Kontakt: Christian Ermose Fleningevej 5, Korinth 5600 Faaborg Tlf. 6265 2365 Marts 2017 

 

Takstblad 2017  
 

Dette takstblad er gældende takster for de i vort regulativ angivne betalinger. 

 

Anlægsbidrag består af følgende to punkter for tilslutning til vandforsyningen (Korinth Vandværk): 

Anlægsbidrag skal betales inden arbejdet påbegyndes, og er gældende for tilslutning af vand for ovenstående til 

ejendomme inkl. i specielle tilfælde for dyrevanding.  (Anlægsbidrag er også gældende for nyudstykninger). 

1) Hovedanlægsbidrag. Skal betales ved tilslutninger pr. måler på en ejendom, hvor betalingen er indeholdende 

medejerskab af det bestående og fremtidige vandværk inkl. vandforsyningsnettet. 

2) Forsyningsledningsbidrag. (Dette betales altid sammen med 1) hovedanlængsbidrag) skal betales for 

tilslutning pr. stikledning på ejendomme. KVA fremfører forsyningsledning til skel inkl. Stophane, hvorefter 

andelshaveren selv betaler for jordledningen. 

 

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift):  [Kr.] [Kr.] 

   Ekskl. Inkl. 

   Moms Moms 

1) Hovedanlægsbidrag:  

(Betales pr. ejendom, pr. bolig eller pr. lejlighed)  5.000,- 6.250,- 

2) Forsyningsledningsbidrag: (Betales pr. stikledning) 

a) inkl. stophane m/32mm afgang.  31.000,- 38.750,- 

b) inkl. stophane m/40mm afgang.  38.800,- 48.500,- 

c) inkl. stophane m/50mm afgang.  49.600,- 62.000,- 

d) inkl. stophane m/63mm afgang.  61.000,- 76.250,- 

 

 

Driftbidrag: (Beløb er kvartårlig og  

betales a`conto JAN, APR, JUL og OKT)  [Kr.] [Kr.] 

   Ekskl. Inkl. 

   Moms Moms 

4) Fast afgift.  200,00 250,00 

5) Vandafgift betales pr. m³  4,00 5,00 

6) Vandafledning ekskl. statsafgift betales pr. m³   5,86 7,33 

6a)  Bidrag til drikkevandsbeskyttelse betales pr. m³  0,39 0,49 

 

 

Gebyrer der er godkendt af Kommunalbestyrelsen:  [Kr.] [Kr.] 

   Ekskl. Inkl. 

   Moms Moms 

7) Udgået  0,00 0,00 

8) Flyttegebyrafgift (KVA aflæser når målerstand ej er indberettet) 300,00 375,00 

9) Lukningsgebyr (KVA lukker for stophane, ønsket af ejer/bruger) 500,00 625,00 

10) Genåbningsgebyr (KVA åbner for stophanen, ønsket af ejer/bruger) 500,00 625,00 

11) Administrationsgebyr (*SR§9.16 påmindelse, aflæsning og skøn) 500,00 625,00 

12) Gebyr for udsendelse af regning (i papirform)  40,00 50,00 

13) Afbrydelse af forsyning til ejendom (i let terræn).  2.500,00 3.125,00 

13a) Afbrydelse af forsyning til ejendom (i asfalt terræn). 6.000,00 7.500,00 

 

Gebyrer efter renteloven:  [Kr.]   

   Ekskl.   

   Moms   

14) Lukningsgebyr (§ 9a, stk. 1_KVA lukker stophane) 500,00 U/Moms 

15) Rykkergebyr – (§ 9b_For sen betaling)  100,00       U/Moms 

16) Sats for morarenter (§ 5_Nationalbankens udlånsrente +8%) Udregnes U/Moms 

 

*SR§xx = Se reguklativ §xx 


