Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
Takstblad gældende fra den 1.1.2019
Vandafgifterne opkræves på grundlag af forbrug samt en fast afgift. Opkrævning sker ved kvartalsvis acontoopkrævning forud baseret på vandværkets skøn over vandforbruget. Årsopgørelse udarbejdes pr. 31/12 og
fremsendes sammen med acontoopkrævningen for januar kvartal i kalenderåret. Ekstrabetaling og refusion ifølge
årsopgørelsen har betalingsfrist som acontoopkrævningen for januar kvartal.
Sidste rettidige betalingsdato er 1 måned + 20 dage efter opkrævningsperiodens begyndelse.
Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning samt ved ændring i antal lejligheder:
Eksklusiv moms
Moms, 25 %
Inklusiv moms
Enfamiliehuse……………………………………..
kr. 5.000,00
kr. 1.250,00
kr. 6.250,00
Sommerhuse……………………………………...
kr. 5.000,00
kr. 1.250,00
kr. 6.250,00
Flerfamiliehuse:
pr. lejlighed……………………………..............
kr. 5.000,00
kr. 1.250,00
kr. 6.250,00
Mindre erhverv……………………………………
kr. 5.000,00
kr. 1.250,00
kr. 6.250,00
Landbrug…………………………………………..
kr. 5.000,00
kr. 1.250,00
kr. 6.250,00
Industri, gartneri, institutioner samt særlige omstændigheder efter bestyrelsens nærmere bedømmelse.
Anlægsbidraget dækker alene hovedanlægget idet forbrugeren ud over hovedanlægsbidraget skal betale
samtlige omkostninger ved udførelsen af tilslutningen, herunder omkostninger til forsyningsledning samt
stikledning, alt sammen efter vandværkets forskrifter.
Driftsbidrag
Eksklusiv moms
Moms, 25 %
Fast årlig afgift pr. vandmåler
(standardmåler)…………………………………..
kr. 368,00
kr. 92,00
Såfremt der ønskes monteret målere med ekstra funktionalitet udregnes den
faste afgift eksklusive moms med nedenstående formel:
Fast afgift = kr. 368 + (anskaffelsessum for måler afrundet til hele 100 kr. * 20 %)

Inklusiv moms
kr. 460,00

Eksklusiv moms
Moms, 25 %
Inklusiv moms
Vandafgift pr. m3*………………………………
kr. 2,75
kr. 0,69
kr. 3,44
Statsafgift pr. m3………………………………….
kr. 6,37
kr. 1,59
kr. 7,96
*Taksten indeholder ”Bidrag til Grundvandssikring” på kr. 0,48 ekskl. moms. Inkl. moms kr. 0,60 pr. m3.
Gebyrer
Fraflytningsgebyr…………………………………
Rykkergebyr………………………………………
Gebyr ved for sent returneret
aflæsningskort…………..…………..……………
Aflæsningsgebyr…………………..…..…………
Luknings- og genåbningsgebyr *……………….

Eksklusiv moms
kr. 80,00
kr. 50,00

Moms, 25 %
kr. 20,00
kr. 0

Inklusiv moms
kr. 100,00
kr. 50,00

kr. 150,00
kr. 150,00

kr. 37,50
kr. 37,50

kr. 187,50
kr. 187,50

kr. 300,00
kr. 75,00
kr. 375,00
*Ved genåbning betales udover genåbningsgebyr de faktiske omkostninger ved lukning og genåbning.
Målerafprøvning
Hvis der fra en forbruger gøres krav derom, kan ejendommens ejer ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen
forlange at få måleren prøvet. Hvis målerens nøjagtighed ligger inden for den fastsatte tolerance (+/-5 %) fra den
virkelige gennemløbsmængde, afholdes prøveudgifterne af den, der har ønsket afprøvningen. Er målerens
nøjagtighed uden for den fastsatte tolerance, betaler vandværket samtlige udgifter ved afprøvningen.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer i offentlige afgifter.
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Godkendelse af takstblad for Vester Sottrup Vandværk
Sønderborg Kommune

Vester Sottrup Vandværk har anmodet Sønderborg Kommune om at

Vand & Natur

godkende takstbladet (indsendt på mail den 25. januar 2019) gældende fra

Rådhustorvet 10

1. januar 2019.

6400 Sønderborg

Telefon 88 72 40 84

Jeg har gennemgået taksterne i forhold til de seneste års takstblade. Som
angivet i mailen, så er vandprisen pr. m 3 hævet med 5 øre/m3 i forhold til

Vand-natur@sonderborg.dk

2018. Derudover er den faste årlige afgift pr. vandmåler hævet fra 365 kr.

www.sonderborgkommune.dk

til 368 kr. ex. moms. Begge stigninger er på niveau med udviklingen i
pristallet. Jeg godkender derfor disse takststigninger.

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17

Sønderborg Kommune meddeler hermed takstbladet for Vester Sottrup
Vandværk, gældende fra 1. januar 2019, for godkendt.

Fredag kl. 10-14
Dato: 12-02-2019
Sagsnr: 19/8571
KS: sesb

Venlig hilsen

Jakob Stokholm Kudsk
T 8872 6902
jskd@sonderborg.dk

