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Tilslutning til vand
Du kan søge om at få installeret vand til din bolig eller til erhverv, ved at
udfylde formularen ’Tilslutning af vand’ på www.fors.dk/formularer. Brug
også denne formular, hvis du skal lave væsentlige ændringer på grunden for
eksempel fra erhverv til bolig eller fra enkel husstand til lejlighedskompleks.

Priser for tilslutning til vand
Priserne for tilslutning af vand kan du finde på www.fors.dk/priser. Du bliver
opkrævet anlægsbidrag inden du bliver tilsluttet.
Anlægsbidraget består af:
• Et hovedanlægsbidrag
• Et ledningsbidrag
• Et stikledningsbidrag
Anlægsbidraget benævnes også ofte som tilslutningsbidrag. Hovedanlægsbidrag og ledningsbidrag afhænger af formålet med byggeriet, såsom erhverv eller privat forbrug, også kaldt husholdningsforbrug. Hvis der er tale
om privat forbrug, så afhænger hovedanlægsbidrag og ledningsbidrag af
antal boligenheder. Hvis der er tale om erhverv, så afhænger hovedanlægsbidrag og ledningsbidrag af det estimerede makstime forbrug. Bygherren er
ansvarlig for at estimere makstimeforbruget. Erhverv inkluderer offentlige
institutioner. Stikledningsbidraget svarer til det faktiske udførte anlæg.
Ændrer forudsætningerne for anlægsbidraget sig, vil der blive opkrævet
anlægsbidrag svarende til ændringen.
Mange får forvekslet anlægsbidraget med anlægsomkostningerne, men det
er faktisk to forskellige ting. Forskellen er, at anlægsbidraget også dækker
for de omkostninger, der er bagudrettet såsom til indvinding, behandling
og distribution. Anlægsbidraget fastsættes af Fors A/S bestyrelse og er
godkendt af kommunernes byråd.
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Om vandledningen
Almindelig husstand
Til almindelige husstande anlægges der en ø32mm stikledning fra
forsyningsledningen. Det er ejerens ansvar at markere indføringspunktet
på stedet. Indføringspunktet skal markeres på matrikelskel.
Stikledningen lægges fra forsyningsledningen til matrikelskel. Ejeren er
ansvarlig for at anlægge jordledningen fra matrikelskel til husets facade.
Stikledningen og jordledningen skal anlægges korteste vej fra forsyningsledningen til husets facade. Tracéet godkendes af Fors A/S forinden anlæg.
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Etageboliger, rækkehuse, erhverv og institutioner

Ejeren skal angive forslag til vandledningsdimensioner for alle andre
ejendomme end enkelt husstande, herunder:
• Etageboliger
• Rækkehuse
• Erhverv
• Institutioner
Hvis der opføres flere ejendomme på en matrikel, skal ejeren indsende
en ledningsplan med dimensioner og tracé, også selvom det er private
jordledninger. Fors Vand A/S kan godkende eller kommentere foreslået
ledningsdimension og/eller ledningsplan. Ejeren skal indsende opmålte
jordledninger før Fors A/S opsætter vandmåler.
Fors A/S anlægger normalt frem til sidst fremkomne matrikelskel.
Hvis der skal laves ændringer af matriklerne, skal bygherre vedhæfte en
udstykningsplan med ansøgningen. Udstykningsplanen skal være godkendt
af Geodatastyrelsen.
Fors A/S kan fravige at anlægge vandledninger på en stormatrikel med flere
udstykninger. I det tilfælde, skal ejeren selv anlægge vandledningerne på
stormatriklen. Vandanlægget skal overholde de tekniske bestemmelser i
Fors Vand A/S som ses under www.fors.dk/vand.

Opsætning af vandmåler

Inden at du forbruger vand, skal der være installeret en vandmåler. Når
ejendommen er klar til opsætning af vandmåler, så skal du ansøge særskilt
ved at indsende ansøgningen ’Installation af vand’, som du finder under
www.fors.dk/formularer. Forudsætningerne for installation af vandmåler
ses i tekniske bestemmelser for Fors Vand A/S på www.fors.dk/vand.

Etablering af byggevand

Der kan anlægges midlertidigt vand, hvis matriklen i forvejen er forsynet
med vand. I det tilfælde, skal bygherren forud have anlagt en brønd. Krav
til brønden ses i tekniske bestemmelser under www.fors.dk/vand. Der skal
ansøges særskilt om byggevand ved at udfylde ansøgningen ’Midlertidigt
vand’ under www.fors.dk/formularer.

Eksempler på anlægsbidrag

Eksempler på anlægsbidrag kan du finde i skemaerne på side 8-11.
Eksemplerne tager udgangspunkt i priserne for år 2020. Se de aktuelle
priser under www.fors.dk/priser. Anlægsbidraget justeres årligt.
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Matrikelskel
Adgangsvej
Jordledning
Stikledning

Matrikelskel
Adgangsvej
Jordledning
Stikledning

Enkel husstand
Enheder

Etageejendom
Enhedspris
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

Tilslutningsbidrag
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

				

Forudsætning

Opførsel i år 		

Hoved1
6.300
6.300
2020. 1 privat
anlægsbidrag 				boligenhed.
Ledningsbidrag

				
Opførsel i år 		
1
6.300
6.300
2020. 1 privat
				boligenhed.

Stikbidrag

				
				
1
12.600
12.600
				
				

Total

25.200

Stik til og med
ø63mm. Stik 		
føres frem til 		
matrikelskel. 		
Opførsel i 2020.

Enheder

Enhedspris
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

Tilslutningsbidrag
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

				

Forudsætning

Opførsel i år

Hoved30
6.300
189.000
2020. 30 private
anlægsbidrag 				boligenheder*.
Ledningsbidrag

				
Opførsel i år
30
6.300
189.000
2020. 30 private
				boligenheder.

Stikbidrag

				
				
1
12.600
12.600
				
				

Total

			 390.600

Stik til og med
ø63mm. Stik
føres frem til
matrikelskel.
Opførsel i 2020.

*En lejlighed svarer til en boligenhed
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Matrikelskel
Adgangsvej
Jordledning
Stikledning
Forsyningsledning
Stophane

Matrikelskel
Adgangsvej
Jordledning
Stikledning

Rækkehuse
Enheder

Et lille erhverv eller en institution
Enhedspris
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

Tilslutningsbidrag
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

				

Forudsætning

Opførsel i år

Hoved75
6.300
472.500
2020. 75 private
anlægsbidrag 				boligenheder.
Ledningsbidrag

				
Opførsel i år
75
6.300
472.500
2020. 75 private
				boligenheder.

Stikbidrag

				
				
75
12.600
945.600
				
				

Total

			1.890.000

*Udstykkede rækkehuse, som opfylder betingelser for vandanlæg på stormatriklen
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Stik til og med
ø63mm*. Stik
føres frem til
matrikelskel.
Opførsel i 2020.

Enheder

Hovedanlægsbidrag
Ledningsbidrag

Stikbidrag

Total

Enhedspris
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

Tilslutningsbidrag
2020 takster
(DKK ekskl.
moms)

Forudsætning

				
1
6.300
6.300

Opførsel i år
2020. Erhverv,
måler Qn≤3,5m3.

				
1
6.300
6.300

Opførsel i år
2020. Erhverv,
måler Qn≤3,5m3.

				
				
1
12.600
12.600
				
				

Stik til og med
ø63mm. Stik
føres frem til
matrikelskel.
Opførsel i 2020.

			

25.200

Bemærk: Fors Vand A/S bestemmer omfanget af levering af vand til erhverv, som benytter vand i større
omfang. Se regulativet herfor under www.fors.dk/regler
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