
kr. ekskl. 
moms

kr. inkl. moms

5,00
0,50
5,50 6,88
6,37 7,96

11,87 14,84
375,00 468,75

kr. ekskl. 
moms

kr. inkl. moms

1.968 2.460
5.343 6.679
8.015 10.019
13.361 16.701

kr. ekskl. 
moms

kr. inkl. moms

375 469

975 1.219

200 250
0 0

700 875
2.400 3.000

kr. ekskl. 
moms

kr. inkl. moms

100 momsfri

300 375

500
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

625
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

300
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

375
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

300
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

375
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

240
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

300
+ 

dokumenterede 
afholdte 
udgifter

Dokumenterede afholdte 
udgifter

Se taksterne på 
Aarhus Vand A/S hjemmeside

Genåbningsgebyr
Når afbrydelsesforretningen er påbegyndt, men ikke bliver gennemført 

Rykkergebyr ved rykkerskrivelse fra Sabro Vandværk

Genåbningsgebyr
Ved genåbning efter afbrydelse

Særafgift
I forbindelse med påbud som gives jf. vedtægter og regulativ

Ekspeditionsgebyr
I forbindelse med gentagne henvendelser om samme forhold
(Fx forgæves aftale om kontrol, eftersyn eller måler udskiftning)

Herudover opkræver Aarhus Vand A/S:
- vandafledningsbidrag pr. spildevandsstik
- vandafledningsbidrag pr. forbrugt m³

Årligt fast driftsbidrag og forbrugspriser for levering af drikkevand

Årligt fast driftsbidrag for sprinkleranlæg

Vandforbrug og afgifter i alt pr. m³ 
Årligt fast driftsbidrag pr. vandmåler / boligenhed

Grundvandsbeskyttelse i Aarhus Kommune (VPU) pr. m³
Levering af drikkevand fra Sabro Vandværk pr. m³

Afgift ledningsført vand pr. m³
= Vandforbrug pr. m³ 

Aarhus Vand A/S foretager opkrævningen på vegne af Sabro Vandværk

Leje af bimåler inkl. aflæsning og normal verificering Multical 21 - pr år
Ekskl. betaling til Aarhus Vand for administration af bimåler
Leje af bimåler inkl. aflæsning og normal verificering FlowIQ 31 - pr år
Ekskl. betaling til Aarhus Vand for administration af bimåler
Byggevandsmåler inkl. kontraventil - pr påbegyndt måned

Stikledningsdimension
  40 mm – 63 mm
  64 mm – 109 mm
110 mm – 149 mm
150 mm – 160 mm

Sabro Vandværk a.m.b.a.
TAKSTBLAD 2022

Gældende fra 1. januar 2022

Gebyrer 

Se taksterne på 
Aarhus Vand A/S hjemmeside

Administrationsgebyr
(Fx for behandling af forespørgsler, opgørelser mv.)

Herudover opkræver Aarhus Vand A/S:
-          gebyrer ved manglende indbetaling (undtagen lukning og genåbning)
-          administrative gebyrer vedr.  fakturering, administration, afregning og flytning.

Byggevand – op til 10 m3, men ekskl. havevanding og vandspild
Udlevering af krypteringsnøgle til vandmåler Multical 21
Udlevering af krypteringsnøgle til vandmåler FlowIQ 31
Udskiftning af ødelagte målere stikledninger og stophaner

Andre takster

Side 1 af 2



Hoved-
anlægs-
bidrag

Forsynings-
lednings-

bidrag

Stik-
lednings-

bidrag
kr. ekskl. 

moms
kr. ekskl. 

moms
kr. ekskl. 

moms
kr. ekskl. 

moms
kr. inkl. moms

         40 mm 4.880 6.336 14.293 25.509 31.886
         50 mm 7.813 6.336 16.825 30.974 38.718
         63 mm 12.733 6.336 18.785 37.854 47.318
         90 mm 27.378 15.869 37.672 80.919 101.149
       110 mm 41.586 15.869 42.564 100.019 125.024

Hoved-anlægs-
bidrag

Forsynings-
lednings-

bidrag

Stik-
lednings-

bidrag
kr. ekskl. 

moms
kr. ekskl. 

moms
kr. ekskl. 

moms
kr. ekskl. 

moms
kr. inkl.
moms

         40 mm 4.880 107.989 14.293 127.162 158.953
         50 mm 7.813 133.396 16.825 158.034 197.543
         63 mm 12.733 166.404 18.785 197.922 247.403
         90 mm 27.378 356.961 37.672 422.011 527.514
       110 mm 41.586 449.729 42.564 533.879 667.349

kr. ekskl. 
moms

kr. inkl.
moms

14.526 18.158
16.521 20.651
19.129 23.911
28.002 35.003
35.316 44.145

         63 mm
         90 mm
       110 mm

Afbrydelsesgebyr, stikledning

Anlægs-bidrag i alt

Stikledningsdimension 

Stikledningsdimension 

Anlægs-bidrag i alt

Stikledningsdimension
         40 mm
         50 mm

Anlægsbidrag pr. tilslutningsenhed
Forbrugere i det åbne land betaler anlægsbidrag efter regning, dog maksimalt det beløb, der fremgår af nedenstående skema:

Grundlag
Fastsættelse af anlægsbidrag sker iht. FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

Anlægsbidrag mv. indeksreguleres ifølge prisindekset, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik.
Indekstallet for 2021 er 1,0078.
Indekstallet for 2021 er gældende for beregningen af  hovedanlægs-, forsynings-, stikledningsbidrag og afbrydelsesgebyrer i 2022.
De beregnede priser er afrundet til hele kroner.

Anlægsbidrag pr. tilslutningsenhed
Forbrugere i bymæssig bebyggelse betaler faste takster som anført i nedenstående skema:

Anlægsbidrag for sprinklerstik
For sprinklerstik betales som for et forbrugsstik, plus de faktiske omkostninger for levering og montering af kvarterventiler
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