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HOVEDANLÆGSBIDRAG  

 Kr. excl. moms Kr. incl. moms 

Pris pr enhed 6.674,50 8.343,13 

Bidraget dækker etablering og vedligeholdelse af vandværker og boringer. 
Bidraget dækker for en boligenhed. 
Boliger f.eks. Kolonihaver, ungdomsboliger, kollegieværelser, rækkehuse med et areal mindre end 50 m2 
Iflg. BBR-loven bekendtgørelse nr. 16 af 8. februar 2010 betaler ½ enhed. 

 

 m3 Enhed 

Øvrige forbrugere: 
(landbrug, erhverv, institutioner 
uden bolig) 

      0  –   500 
  501 – 1.000 
1.001 – 2.500 
2.501 – 5.000 
5.001 – 7.500 
7.501 – 10.000 

1 
2 
3 
5 
7 
8 

Over 10.000 m3 aftales efter forhandling. 
Eksempel: Ejendom med 12 boliger betaler 12 x enhed. 
Erhverv med forbrug på 1.800 m3 betaler 3 x enhed. 
Ved overskridelse af m3 grænse udløses der betaling svarende til ovennævnte tabel. 

 

FORSYNINGSLEDNINGSBIDRAG: til etablering og vedligeholdelse af forsyningsledninger. 
 Kr. excl. moms Kr. inkl. moms 

Byzone og sommerhusområder 
Pris pr. parcel/grund 

 
9.343,94 

 
11.679,92 

Ved 2 eller flere boliger på samme grund/matrikel betales der dobbelt bidrag. 
Ved forbruger med forbrug over 3.000 m3 betales der efter forhandling. 
På Anholt er Byen og dele af Havnen udlagt som Byzone (rammeområder 8B1 og 8H1, jf. Kommuneplan 2013). 

 Kr. excl. moms Kr. inkl. moms 

Landzone  
 

61.762,80 77.203,50 

Ved forbruger med forbrug over 5.000 m3, betales der efter forhandling 
 

ETABLERING AF STIKLEDNING: etableret samtidig med etablering af forsyningsledningen. 

 Kr. excl. moms Kr. inkl. moms 

32 eller 40 mm PE80, PN10 stikl. 5.496,97 6.871,22 

50 mm PE 80, PN stikledning 5.876,90 7.346,13 

63 mm PE 80, PN 10 stikledning 6.263,80 7.829,75 

   

ETABLERING AF STIKLEDNING: Stikledning, udført fra eksisterende forsyningsledning. 

 Kr. excl. Moms Kr. inkl. moms 

32 eller 40 mm PE80, PN10 stikl. 13.363,91 16.704,89 

50 mm PE 80, PN-stikledning 14.262,73 17.828,42 

63 mm PE 80, PN 10 stikledning 15.156,17 18.945,22 
Stikledninger længere end 10 m målt mellem anboringer og grundgrænse udføres efter regning. 
Den samlede afgift for tilslutning skal være indbetalt til VD a.m.b.a. før arbejdet påbegyndes. 
Ved stikledning større end 75 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning, aftales afgiften i hvert enkelt 
tilfælde.   
Andelshaveren etablerer og betaler selv jordledningen fra stophane til brugssted. 

  


