
Priser 2018 Ringkøbing-Skjern Vand A/S

2018 2018
ekskl. moms inkl. moms

Tilslutningsbidrag
Parcelhus - ejerlejlighed, fritidshus, andelsbolig m.fl. 14.870kr.         18.587,50kr.     

Ejendomme med flere lejligheder på fælles jordledning
og samme matrikel nr.
1. lejlighed/Bolig 14.870kr.         18.587,50kr.     
Hver yderligere lejlighed/bolig 7.435kr.           9.293,75kr.       

Erhvervsbyggeri
Erhverv og industri - 32 mm pe 14.870kr.         18.587,50kr.     
Erhverv og industri - 40 mm pe 23.367kr.         29.208,75kr.     
Erhverv og industri - 50 mm pe 36.114kr.         45.142,50kr.     
Erhverv og industri - 63 mm pe 55.232kr.         69.040,00kr.     
Erhverv og industri over 63 mm pe Efter aftale Efter aftale
Stik for sprinkleranlæg Efter aftale Efter aftale

Driftsbidrag
Vandpris pr. forbrugt m3 <2000 m3 5,35kr.              6,69kr.               
Vandpris pr. forbrugt m3 ≥ 2000 m3 3,25kr.              4,06kr.               
Vandpris pr. forbrugt m3 ≥5000 m3 1,85kr.              2,31kr.               

Statsafgift pr. forbrugt m3 6,18kr.              7,73kr.               
Drikkevandsbidrag pr. forbrugt m3 0,19kr.              0,24kr.               

Fast årlig afgift pr. vandmåler - til og med 2,5 m3 1.057kr.           1.321,25kr.       
Fast årlig afgift pr. vandmåler - større end 2,5 m3 til og med 10 m3 2.114kr.           2.642,50kr.       
Fast årlig afgift pr. vandmåler - større end 10 m3 3.171kr.           3.963,75kr.       

Fast årlig afgift målerbrønde ejet af Ringkøbing-Skjern Vand 300kr.               375,00kr.           
Fast årlig afgift for kloakbidragsmåler* - til og med 2,5 m3 498kr.               622,50kr.           
Fast årlig afgift for kloakbidragsmåler* - større end 2,5 m3 til og med 10 m3 996kr.               1.245,00kr.       
Fast årlig afgift for kloakbidragsmåler* - større end 10 m3 1.494kr.           1.867,50kr.       
Fast årlig afgift pr. brandskab før måler 432kr.               540,00kr.           
Fast årlig afgift pr. sprinklerstik/-anlæg 2.658kr.           3.322,50kr.       

Råvand pr. m3 0,80kr.              1,00kr.               
Vandpris ab vandværk pr. m3 4,00kr.              5,00kr.               

Byggevand til større og længerevarende byggeri med målerbrønd Efter regning Efter regning
Byggevand til helårshuse og andet uden målerbrønd 500 625,00kr.           
Udskiftning af frostsprængt måler 1.200kr.           1.500,00kr.       
Plombering af måler 310kr.               387,50kr.           
Udskiftning af måler til puls Efter regning Efter regning
Nedlæggelse af målerinstallation Efter regning Efter regning

*Bruges til kloakbidrag ved egen boring, fradrags-/bidragsmålere til beregning af spildevands- og rensebidrag, og 
målerafgift til beregning af statsafgift på egne boringer


