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Takstblad 2018 

 
 

Driftsbidrag  Ekskl. moms  Inkl. moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 620,00   775,00 
Vandpris pr. m3. kr. 4,60 5,75 
Statsafgift – drikkevandsbidrag pr. m3 kr. 0,19  0,24 
Statsafgift – ledningsført vand pr. m3 kr. 6,18 7,73 
Bidrag – grundvandssikring pr. m3 kr. 0,48 0,60 
Samlet variabel pris for drikkevand pr. m3 kr. 11,45 14,32 

 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Ekskl. moms Inkl. Moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 3.000,00 3.750,00 
    
                                    Øvrige forbrugere   0 – 500 m3/år kr. 3.000,00 3.750,00 
                                               -             501 – 2.000 m3/år     (2 x bidrag) kr. 6.000,00 7.500,00 
                                               -          2.001 – 5.000 m3/år     (3 x bidrag) kr. 9.000,00 11.250,00 
    
Forsyningsledningsbidrag i Byzone pr. ejendom (matr. nr.) kr. 4.834,00 6.042,50 
Forsyningsledningsbidrag i Landzone pr. ejendom (matr. nr.) kr. 24.171,00 30.213,75 
    
Stikledningsbidrag pr. stk. (max 40 mm.) kr. 7.251,00 9.063,75 
Større stikledning efter regning    

 
Forbrug over 5.000 m3 fastlægges efter forhandling.  
 
Ved byggemodning af erhvervsarealer betaler byggemodningsforetagendet alle udgifter til forsyningsled-
ning. Hovedanlægs- og stikledningsbidrag betales af grundejer. 
 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere  
Hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Indekstallet er baseret på tal fra 

Danmarks Statistik og beregnet af Forsyningssekretariatet. Indekstallet bliver for 2018 101,91, hvor 2017 
indekstallet sættes til 100. Dermed er der tale om en stigning på 1,91 % i forhold til 2017. 

Gebyrer  Ekskl. moms Inkl. Moms 

Rykkergebyr - 1. og 2. pr. stk. kr. 100,00 Momsfrit 
Rykkergebyr - 3. med lukkevarsel kr. 200,00 Momsfrit 
Fakturagebyr - hvis ej tilmeldt betalingsservice kr. 40,00 50,00 
Flyttegebyr kr. 150,00 187,50 
Genåbningsgebyr kr. 1.500,00 1.875,00 
    

 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af vandskat 
og vandafgift.   
 
 
Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Sønderborg Kommunalbestyrelse, den___/__  2018. 


