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PRISBLAD FOR TILSLUTNINGSBIDRAG TIL 

HØNG VANDVÆRK A.m.b.a. 

 

Prisbladet er udarbejdet efter Fællesregulativet for Kalundborg Kommune. Prisbladets takster er 
excl. moms.  
Afgift forfalder til betaling før tilslutning foretages. 
Generelt. Prisen er udarbejdet som en enhedspris og er gældende for enhver tilslutning Pel. 32/40, 
som foretages inden for Høng byområde.   
Ved større og mere vandkrævende tilslutninger udarbejdes specialpris.         
Det er et krav, at enhver forbrugsenhed (parcelhus, lejlighed, forretning m.m.) forsynes med egen 
målerbrønd / jordstophane. Denne placeres af vandværket 1 meter inde på berørte ejendoms 
grund. Enhver videreførelse herfra er en del af husinstallationen og dermed forbrugerens eget 
ansvar. Husinstallationen skal altid udføres efter værkets forskrifter af en autoriseret V.V.S. 
installatør. 
Vandmåleren, som udleveres af værket, skal anbringes i frostfri målerbrønd eller frostfrit lokale i 
ejendommen. En måler skal være let tilgængelig for aflæsning og udskiftning. Før jordledningen 
tildækkes, skal denne inspiceres og godkendes af værkets personale, hvorefter måleren 
plomberes. 
 

Model A: Tilslutning til Høng Vandværk i allerede etablerede byområder DKK 24.315. 
Omfatter: 

 Stikledning til målerbrønd/ stophane 1 meter inde på grund. 

 Stikledning er anboret på forsyningsledning. 

 Opgravning samt reetablering i offentligt areal. 
Vandværket leverer målerbrønd, som dernæst overgår til andelshavers ejendom. Andelshaver er 
ansvarlig for installation i målerbrønd, dog er vandmåleren Vandværkets ejendom. 
 

Model B: Tilslutning til Høng Vandværk i nye udstykninger DKK 17.500. 
Udgifter til tilslutning til Vandværket herunder opsætning af målerbrønd (Høng Model) betales 
særskilt efter regning af andelshaveren. 
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledning anlagt, og der i den forbindelse 
anlægges forsynings – og stikledning til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kræver 
Vandværket, at udstykningsforetagendet betaler alle omkostninger til ledninger og gravearbejdet. 
 
Krav til ledningsnet: 
SDR 17 PN 16 

 Sammenføjning af rør kræves svejst efter gældende regler. 

 Høng Vandværk kræver GPS koordinater på ledningsarbejdet 

 Høng Vandværk er tilsynsførende på arbejdet. 

 For tilslutninger uden for Høng byzone kan der blive tale om meromkostninger til 
forsyningsledninger ud over bygrænsen. 

 Installationstilladelses ansøgning udfyldes. Kan findes på HVV’s hjemmeside  
 
Prisbladet er udarbejdet af Høng Vandværks bestyrelse til ikrafttræden den 1. marts 2019 og 
indstilles til godkendelse i Kalundborg Kommune 
Beløbet bedes indbetalt i Sparekassen Sjælland-Fyn konto 0519 - 0001000719 


