
Lemvig Vand A/S telefon- og åbningstider: man-torsdag:  10:00 - 15:00, fredag: 10:00 - 12:00
Vi holder i perioder rullende åbningstider - følg derfor med på vores facebookside eller hjemmeside

Adresse: Havnen 8, 7620 Lemvig Tlf. 96 90 80 00 (døgnservice)

EAN nr. 5790001952358 (vand)

CVR. nr. 32832296  E-mail post@lvs-as.dk

kr. ekskl. kr. inkl.

Driftsbidrag moms moms

Fast årlig driftsbidrag pr. ejendom / bolig pr. måler 802,51         1.003,14       

Kubikmeterafgift pr. målt m³ op til 1.000 m³ pr. m³ 7,53             9,42              

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³ 6,35             7,94              

Total pr. m³ 13,89           17,36            

Kubikmeterafgift pr. målt m³ fra 1.000 m³ til 3.000 m³ pr. m³ 3,77             4,71              

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³ 6,35             7,94              

Total pr. m³ 10,12           12,65            

Kubikmeterafgift pr. målt m³ over 3.000 m³ til 5.000 m³ pr. m³ 2,64             3,30              

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³ 6,35             7,94              

Total pr. m³ 8,99             11,24            

Kubikmeterafgift pr. målt m³ over 5.000 m³ pr. m³ 1,88             2,35              

Statsafgift for ledningsført vand pr. m³ 6,35             7,94              

Total pr. m³ 8,24             10,30            

Anlægsbidrag i byområde, indenfor byskilte kr. ekskl. kr. inkl.

Enfamiliehuse, fritidshuse, mindre erhverv samt rækkehuse/klyngehuse og ejerlejligheder med eget stik moms moms

Ø32 grundtakst pr. enhed 14.304,90    17.881,13     

Institutioner, erhvervsejendomme, industri og lign.

Ø40 grundtakst + 50% pr. enhed 21.457,35    26.821,69     

Ø50 grundtakst + 100% pr. enhed 28.609,80    35.762,25     

Ø63 grundtakst + 200% pr. enhed 42.914,70    53.643,38     

Ejendomme med flere lejligheder/rækkehuse/klyngehuse med fælles vandforsyning

Første lejlighed, grundtakst pr. enhed 14.304,90    17.881,13     

Efterfølgende lejligheder 50% af grundtaksten pr. enhed 7.152,45      8.940,56       

Indretning af lejligheder i bestående bygning pr. nyindrettet lejlighed, 50% af grundtaksten pr. enhed 7.152,45      8.940,56       

Første rækkehus/klyngehus, grundtakst pr. enhed 14.304,90    17.881,13     

Efterfølgende rækkehuse/klyngehuse, 80% af grundtaksten pr. enhed 11.443,92    14.304,90     

Anlægsbidrag i landområde, udenfor byskilte, hus på landet, landbrug, industri m.v.

Ø32 grundtakst, hus på landet pr. enhed 33.465,82    41.832,27     

Ø40 grundtakst + 50% pr. enhed 50.198,73    62.748,41     

Ø50 grundtakst + 100% pr. enhed 66.931,64    83.664,55     

Ø63 grundtakst + 160% pr. enhed 87.011,13    108.763,91   

Takstblad 2023 for drikkevand

Gældende fra 1. januar 2023



Specielle tilfælde
Ved større vandforsyningsledninger afregnes de faktiske omkostninger dog min. prisen for Ø63.

Vand til byggegrund
Almindeligt parcelhus/rækkehus/klyngehus/sommerhus 50 m³

Lejlighed 15 m³

Erhverv og lignende pr. m² 0,25 m³ 

Lemvig Vand A/S skal ansøges om installationstilladelse før installation påbegyndes. 

Det foregår via www.lvs-as.dk : klik på Vand  og herefter Fagfolk.

Al installation må kun foretages af aut. vvs-installatør og skal foretages i henhold til DS 439.

Målerbrønd med måler anbringes på jordledning umiddelbart inden for skel. Se vandregulativ 2023 på www.lvs-as.dk

kr. ekskl. kr. inkl.

Gebyrer moms moms

Første rykker grundet for sen betaling ( momsfrit beløb ) 100,00         

Anden rykker m/ lukkevarsel ( momsfrit beløb ) 100,00         

Manglende returnering af aflæsningskort 100,00         125,00          

Henvendelse vedr. manglende aflæsning 250,00         312,50          

Flytteafregning 250,00         312,50          

Administrationsgebyr for fremsendelse af fysisk faktura 24,00           30,00            

Faktura tilsendt på mail eller betalt via BS -              -                

Oprettelse af betalingsaftale 100,00         125,00          

Lukning 650,00         812,50          

Oplukning 650,00         812,50          

Måleraflæsning v/ ejerskifte samt bestilt aflæsning 425,00         531,25          

Målerskifte grundet frostsprængning eller hærværk lodret monteret. Pris tillægges udgift til monteringstid. 660,00         825,00          

Målerskifte grundet frostsprængning eller hærværk vandret monteret. Pris tillægges udgift til monteringstid. 425,00         531,25          

Gebyr for genetablering af brudt målerplombe 425,00         531,25          

Målerprøvning på aut. prøvelaboratorie inkl. fragt men ekskl. evt. ny måler 1.300,00      1.625,00       

Ved fjernelse af stophane og stikledning, pris opgøres efter brugt materiale og medgået tid

Er fejlvisningen mindre end 4%, betales afprøvningen af forbrugeren. Er fejlvisningen større ned 4%, betales afprøvningen af vandværket. Herefter fastsætter 

vandværket, efter forhandling med forbrugeren, forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen skønnes at have foreligget forbrugsmæssigt. 

I øvrigt henvises til: Vandregulativ 2023 for Vandforsyning. Se:  www.lvs-as.dk. 


