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Vestforsyning Vand A/S 

TILSLUTNINGSBIDRAG pr. 1. januar 2018 

Byområde 

Pr. boligenhed / 
afregningsmåler 

Enhed Hoved-
anlæg 

Forsynings-
ledning 

Stik-
ledning 

Pris i kr. 
ekskl. 
moms 

Pris i kr. 
inkl. 
moms 

Ø40 mm stikledning1) 1,0 6.649,20 5.818,05 4.155,75 16.623,00 20.778,75 
Ø50 mm stikledning 1,4 9.308,88 8.145,27 5.818,05 23.272,20 29.090,25 
Ø63 mm stikledning 1,9 12.633,48 11.054,30 7.895,93 31.583,70 39.479,63 
Ø75 mm stikledning 2,4 15.958,08 13.963,32 9.973,80 39.895,20 49.869,00 
Ø90 mm stikledning 2,9 19.282,68 16.872,35 12.051,68 48.206,70 60.258,38 
Eksisterende 
beboelsesejendomme 
med fælles 
afregningsmåler:  
Pr. opsat 
afregningsmåler3) 

0,3 1.994,76 1.745,42 1.246,73 4.986,90 6.233,63 

1) Parcel-, klynge-, række- og sommerhuse 

Landområde 

Pr. boligenhed / 
afregningsmåler 

Enhed Hoved-
anlæg 

Forsynings-
ledning 

Stik-
ledning 

Pris i kr. 
ekskl. 
moms 

Pris i kr. 
inkl. 
moms 

Ø40 mm stikledning2) 2,0 13.298,40 11.636,10 8.311,50 33.246,00 41.557,50 
Ø50 mm stikledning 2,8 18.617,76 16.290,54 11.636,10 46.544,40 58.180,50 
Ø63 mm stikledning 3,3 21.942,36 19.199,57 13.713,98 54.855,90 68.569,88 
Ø75 mm stikledning 4,0 26.596,80 23.272,20 16.623,00 66.492,00 83.115,00 
Ø90 mm stikledning 4,8 31.916,16 27.926,64 19.947,60 79.790,40 99.738,00 
Eksisterende 
beboelsesejendomme 
med fælles 
afregningsmåler3) 

0,3 1.994,76 1.745,42 1.246,73 4.986,90 6.233,63 

2) Parcel-, klynge-, række- og sommerhuse samt nedlagte landbrug 

Afbrydelse af vandstik Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms 
Til og med Ø63 mm 10.000,00 12.500,00 
Større end Ø63 mm Efter aftale Efter aftale 

3) Efter aftale med udgangspunkt i fælles afregningsmåler 

Tilslutning af stik større end Ø90 mm efter aftale. 

Etablering af sprinklerstik efter aftale. 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag) består af bidrag til: 

- hovedanlægget 
- forsyningsledningsnettet 
- stikledning 
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Der henvises i øvrigt til de nærmere bestemmelser herom i "Vandforsyningsregulativ for Vestforsyning 
Vand A/S" afsnit 12 og betalingsregler afsnit 2. 

Tilslutning udenfor det naturlige forsyningsområde 

Det naturlige forsyningsområde defineres som vandforsyning til ejendomme indenfor 200 m fra 
eksisterende forsyningsledninger, som har den tilstrækkelige forsyningskapacitet. Ejendomme udenfor det 
naturlige forsyningsområde kan tilsluttes ved betaling af tilslutningsbidrag tillagt de faktiske omkostninger 
til etablering af forsyningsledning over 200 meter. 

Byggemodning 

Vestforsyning Vand A/S kan forlange, at der forud for påbegyndelse af anlægsarbejdet af 
forsyningsledninger frem til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, stilles sikkerhed, og at 
betaling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. Såfremt udstykningsforetagende samtidig ønsker, at 
der anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Vestforsyning Vand 
A/S tilsvarende forlange, at udstykningsforetagendet stiller sikkerhed herfor, og betaler bidrag til 
stikledningerne, så snart stikledningerne er etableret. 
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