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TAKSTBLAD 
Gældende fra 1 . Januar 2021  

 
Fast årligt driftsbidrag: Beløb i Kroner 

 Parcelhuse, andelsboliger, lejligheder m.v. 450,00 pr. ejendom/bolig 
 Mindre landbrug 450,00 pr. ejendom/bolig 
 Landbrug 750,00 inkl. en bolig 
 Industri 750,00 inkl. en bolig 
 Markhaner 150,00 
 Ubebyggede med tilsluttede grunde 450,00 

  
  
Ledningsbidrag:  

 Ledningsbidrag (note 1) 15.715,00 pr. stik 
 Bidrag til hovedanlæg 4.134,00 pr. bolig 

  
 Ekstra ledningsbidrag (note 2) 26.130,00 pr. ejendom 

  
 Vandforbrug efter måler 3,75 pr. m³ 
 Afgift for ledningsført vand - grøn afgift og 

drikkevandsafgift reguleres efter lovgivningen 
 
6.37 pr. m³ 

  
 Byggevand uden måler 1.000,00 pr. stik 
  
Lukke- og genåbningsgebyr 2.020,00 pr gang 
  
Ved målerskifte på grund af frostsprængning m.v. betales de faktiske udgifter af ejeren. 
 
Afprøvning af måler på ejers foranledning sker på godkendt prøvelaboratorium. 
Hvis afvigelse er større end 4% betales vandmåler, udskiftning heraf og afprøvningen af 
vandværket, og vandforbruget ansættes efter skøn efter aftale mellem vandværk og ejer. 
Er afvigelsen mindre end 4% betales vandmåler,  udskiftning heraf og afprøvningen af ejer, og 
vandforbruget ansættes efter målerens udvisende. 
 
Alle ovennævnte priser er eksklusiv moms. 
 
 
Rykkergebyr for manglende indbetaling 100,00 pr rykkerskrivelse 

(momsfri) 
  
Opkrævning af vandafgift m.v. 
 
Nørhalne Vandværk foretager elektronisk aflæsning af vandmålere den 31. December. Opgørelse 
over vandafgift m.v. forfalder til betaling i februar og august efter reglerne for afregning med Jam 
merbugt Forsyning A/S. 
 
Ledningsbidrag, lukke- og åbnegebyr indeksreguleres hvert år pr. 1. januar  efter "indeks for led 
ningsarbejder pr. 1. oktober". 
 



 
Noter: 
Note 1 :  

 Kan det anførte ledningsbidrag ikke dække udgifterne til etablering af 
vandforsyningsanlæg, pålignes merudgiften efter forhandling. 

 For industri og institutioner, hvor der skal etableres sprinkleranlæg, og hvor tilslutning 
kræver trykforøger eller anden ekstraordinær installation fastsættes tilslutningsafgiften efter 
aftale med Vandværket 

Note 2:  
 I forbindelse med etablering af ny forsyningsledning i området, blev det i 1988 besluttet, 

at ledningen skulle betales ligeligt af de ejendomme, der havde mulighed for tilslutning. 
Det drejer sig om følgende ejendomme, som endnu ikke er tilsluttet: 

o Bakmøllevej 101-111-127-146 
o Hedevej 36-41-44-66-78-84-94-97 
o Skråvej 2 
o Sulstedvej 8 

 
 
I øvrigt henvises til gældende regulativ for vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune.  
 
Vedtaget af bestyrelsen den 1. Januar 2021 
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