TAKSTBLAD for
Egernsund Vandværk
Gældende fra 1. januar 2020
Excl. moms

Driftbidrag
Målerleje pr. år (til vandværket)
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig (til vandværket)
Vandafgift pr. kubikmeter vand (til vandværket)
Statsafgift pr. kubikmeter vand (Ledningsført vand)
Miljøafgift til Grundvandskortlægning pr. m3 vand
Bidrag til Vandsamarbejde i Sønderborg Kommune
(Grundvandsbeskyttelse) pr. m3 vand

kr
kr
kr
kr
kr
kr
Excl. moms

Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift)
Bidrag til hovedanlæg for:
Parcelhuse, sommerhuse, lejligheder og
andelsboliger, pr. boligenhed
Øvrige forbrugere 0-500 kubikmeter/år*
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom**
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom**
Stikledning pr. stk

125,00
700,00
5,50
6,18
0,19
0,48

Incl. moms
156,25
875,00
6,88
7,73
0,24
0,60
Incl. moms

kr

4.900,00

6.125,00

kr
kr
kr
kr

6.000,00
7.000,00

7.500,00
8.750,00

14.000,00

17.500,00

forhandles

*Forbrug over 500 m³ fastlægges ved forhandling.
**Byzone er defineret som de områder, hvor der er fremført forsyningsledning i nærmeste vej som parcellen grænser op
til. Øvrige områder betegnes som landzone.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning, kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag
svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle.
Tilslutningen skal være indbetalt før der kan etableres vand til ejendommen, herunder eventuelt etablering af byggevand.
Byggevand afregnes efter måler, evt. skønsmæssig afregning.
Dato for aflæsning af vandmålere samt termin for opkrævning af vand oplyses ved kontakt til vandværket.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte ledninger, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Ved udskiftning/renovering af hovedledninger vil der samtidig blive foretaget udskiftning og/eller renovering af
stikledninger på andelshaverens regning. Sekundært kan der etableres målerbrønd i skel, såfremt den bestående
stikledning ikke godkendes af vandværkets bestyrelse.
Omkostninger til målerbrønd sker ligeledes på andelshavers regning og er vandværket uvedkommende.
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TAKSTBLAD for
Egernsund Vandværk
Gældende fra 1. januar 2020

Gebyrer

Excl. mons
Incl. moms
110,00
Momsfrit
150,00
Momsfrit
200,00
250,00
250,00
312,50

Rykkergebyr 1. rykker
Rykkergebyr 2. rykker
Flyttegebyr
Gebyr for log-aflæsning af vandmåler *)

kr
kr
kr
kr

Gebyr for oplysninger til
advokat/ejendomsmægler v/hushandel

kr

250,00

312,50

Genåbningsgebyr + omkostninger
ved lukning/åbning

kr

1.000,00

1.250,00

*) gebyrer opkræves ikke hvis årsag til logaflæsningen er foranlediget af vandværket.

Godkendt af __Anne Lausten Hansen_, Sønderborg kommune, den 14.09/2020
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