
  0   -   7,5    ha 2,00 12.000,00 kr.           12.000,00 kr.                

7,5  -   15     ha 2,50 15.000,00 kr.           15.000,00 kr.                

15   -   20     ha 3,00 18.000,00 kr.           18.000,00 kr.                

20   -   30     ha 3,50 21.000,00 kr.           21.000,00 kr.                

over 30        ha 4,00 24.000,00 kr.           24.000,00 kr.                

2  -  3 ved årsforbrug: 500-1000 m3

3  -  4 ved årsforbrug: 1001-2500 m3

4  -  7 ved årsforbrug: 2501-5000 m3

7  -  10 ved årsforbrug: 5001-7500 m3

10  -  12 ved årsforbrug: 7501-10000 m3

* = Ferielejligheder eller sommerhuse, som ikke er beboet hele året: 2/3 af ovennævnte priser.

**=Stikledning etableres af egen vvs. Godkendes af Løvel Vandværks VVS

Standard stikledning er 32 mm, hvis det ønskes større, bliver efter regning.

500,00 kr.                      

3,50 kr.                          

2,50 kr.                          

6,37 kr.                          

200,00 kr.                      

100,00 kr.                      

250,00 kr.                      

1.000,00 kr.                  

700,00 kr.                      

250,00 kr.                      

500,00 kr.                      

Overnævnte priser er alle excl. moms.

Mindre evhverv, industri, gartneri,   

institutioner o.lign. Efter forbrug eller 

forhandling med Løvel Vandværk

Fremmøde, der kræver 2 medlemmer af bestyrelsen (rykker nr 3)

Vandafgifter pr. interessent årligt (halvårlig opkrævning)

Diverse takster

Fast afgift (målerleje) pr. måler pr. beboelse

M3 pris pr år for de første 1000 m3

M3 pris pr år for over 1000 m3

Statslig afgift incl. Drikkevands beskyttelse pr m3

Flytteopgørelse

Rykkerskrivelse / part / gang for manglende indbetaling eller aflæsning

Gebyr for aflæsning af vand og ved for sent aflæsning

Genoplukning efter afbrudt vandforsyning pga restance (ekskl. Omkostinger)

Ulovlig aftapning af vand

Manglende flytteskrivelse

Landbrug                        (De 

første 50 meter fra 

eksisterende 

hovedledning, herefter 

efter regning)

Takstblad 2019

Lejlighed (2. lejlighed og                  

efterfølgende lejligheder                                     

på samme matrikel nr)*    **

Landhus/lejlighed (1. lejlighed landzone). *    

**

Enfamiliehus, rækkehus                                    

eller lejlighed (byzone) *   **

Tilslutningsafgifter
Fordelingsnøgle 

(antal parter) 

9.000,00 kr.                  

6.000,00 kr.                  1,00 6.000,00 kr.              

Løvel Vandværk A.M.B.A

Bidrag til 

hovedanlæg

Bidrag til forsynings-

/ stikledning

1,00

1,50

6.000,00 kr.              

9.000,00 kr.              

6.000,00 kr.                  

Formand: Kim Schiøtt Jakobsen - Kjærsgårdsvej 8 - Løvel - 8830 Tjele - Mobil 31 23 48 61

Kasser: Jimmy Lykke - Gl. Ålborgvej 26 - Løvel - 8830 Tjele - Mobil 20 68 65 29


