
 

 

 

 

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. 

 

Formand 

Ole Raarup 

Højlund 75 

Vester Sottrup 

6400 Sønderborg 

Tlf. 28 69 46 97 

Kasserer 

Mogens Knudsen 

Højlund 120 

Vester Sottrup 

6400 Sønderborg 

Tlf. 22 18 63 63 

Næstformand  

Svend Erik Feldstedt 

Lerløkke 37 

Vester Sottrup  

6400 Sønderborg 

Tlf. 25 70 67 65 

 

 

Kristian Lausten 

Snogbæk Nederby 11  

Øster Snogbæk 

6400 Sønderborg 

Tlf. 74 46 84 06 

 

Finn Kublick 

Gl. Landevej 27  

Vester Sottrup 

6400 Sønderborg 

Tlf. 74 46 90 40 

  

Takstblad gældende fra den 1.1.2023  
 
Vandafgifterne opkræves på grundlag af forbrug samt en fast afgift. Opkrævning sker ved kvartalsvis aconto-
opkrævning 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 % Inklusiv moms 
Fast årlig afgift pr. vandmåler 
(standardmåler)………………………………….. 

 
kr. 430,00 

 
kr. 107,50 

 
kr. 537,50 

Vandafgift pr. m3*………………………………... kr. 3,30 kr. 0,83 kr. 4,13 
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 

 Eksklusiv moms Moms, 25 % Inklusiv moms 
Fraflytningsgebyr………………………………… kr. 80,00 kr. 20,00 kr. 100,00 
Rykkergebyr……………………………………… kr. 50,00 kr. 0 kr. 50,00 
Luknings- og genåbningsgebyr *………………. kr. 300,00 kr. 75,00 kr. 375,00 
*Ved genåbning betales ud over 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vand & Natur 
 

Sønderborg Kommune 
Rådhustorvet 10 

6400 Sønderborg 
T: 88 72 64 00 

 
E: post@sonderborg.dk 

W: sonderborgkommune.dk 
 

13-01-2023 
23/2128 

KS: mian 

Godkendelse af takstblad 2023 

Vester Sottrup Vandværk har den 12. januar 2023 indsendt takstblad for 2023 

til godkendelse ved Sønderborg Kommune. Sammen med takstbladet er 

årsrapporten for 2022, budget for 2023 og begrundelse for øgning af takster 

indsendt. Sønderborg Kommune skal godkende anlægs- og driftsbidrag. 

 

Anlægsbidragene for 2023 er uændrede i forhold til 2022. Driftsbidragene for 

2023 hæves i forhold til 2022. Vandprisen pr. m3 hæves fra 2,94 kr ex. moms 

til 3,3 kr. (12% øgning) og den faste målerafgifter hæves fra 384 kr. ex moms 

til 430 kr. (12% øgning). Priser hæves dermed med en del mere end 

indekstallet for 2022, som ligger på +6,42% (jf. Danske Vandværker). 

 

Regnskabet for 2022 viser, at der var en underdækning på 198.921 kr. Året 

før (2021) var der en overdækning af nogenlunde samme størrelse som 

underdækningen i 2022, men i 2020 og 2019 har der også været 

underdækning på regnskabet. Vandværket har altså kørt med et underskud i 

flere år, fordi de har haft råd til det. Men nu har vandværket fundet det 

nødvendigt at hæve taksterne for at minimere underskuddet. Budgettet for 

2023 viser, at med de øgede takser forventes stadig et mindre underskud på 

ca. 30.000 kr. Vandværket har stadig en god likviditet, og kan derfor godt klare 

dette underskud. Sønderborg Kommune er enige i, at det er nødvendigt at 

hæve taksterne mere end indekstallet, for at minimere underskuddet. 

 

Driftsbidragene er blevet hævet med jævnlige mellemrum gennem årene, men 

anlægsbidragene har ikke været ændret i mange år. Sønderborg Kommune 

anbefaler, at I med jævne mellemrum indeksregulerer både anlægs- og 

driftsbidrag. Se evt. mere her: https://www.danskevv.dk/viden-

om/okonomi/indekstal/ 

 

Afgørelse 

Sønderborg Kommune vurderer at ”hvile-i-sig-selv-princippet” er overholdt og 

godkender taksterne for 2023 i henhold til Vandforsyningslovens1 §53 stk. 1. 

 

Klagevejledning 

Kommunens afgørelse om godkendelse eller afslag af almene vandværkers 

takster kan ikke påklages til anden højere administrativ myndighed jf. 

vandforsyningslovens §76 stk.1 nr. 4. 

                                                      
1 Lov om vandforsyning m.v. LBK nr. 1450 af 05/10/2020 

 

Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. 

C/O Mogens Knudsen 
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6400 Sønderborg 
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Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra vandforsyningers private 

forbrugere. 

 

Søgsmål 

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er 

indbragt for domstolene senest 6 måneder efter at afgørelsen er truffet. 

 

Venlig hilsen 

 

Anne Lausten Hansen 

Telefon 27906902 

E-mail auha@sonderborg.dk 

 


