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Vand Enhed Inkl. moms ekskl. moms 

                        Priser på levering af vand    
Leveret vand pr. m³, (heraf grøn afgift inkl. Moms 7,66 kr./m³)  kr./m³          19,40            15,52  
    
    
    Fast årlig afgift, afhængig af størrelse på vandmåler    
Fast årlig afgift, 1,5 m³ - 2,5 m³ måler kr./år         520,00          416,00  
Fast årlig afgift, 6 m³ måler kr./år         645,00          516,00  
Fast årlig afgift, 10 - 20 m³ måler  kr./år         846,25  677,00  
Fast årlig afgift, 50 mm - 65 mm flangemåler  kr./år      1.137,50  910,00  
Fast årlig afgift, 80 mm - 100 mm flangemåler  kr./år      1.785,00       1.428,00  
    
    
    Drikkevandsbidrag, statsafgift ikke momspligtig    

Drikkevandsbidrag, egen brønd afregning efter vandmåler kr./m³            7,66  
Ejendom uden måler (afregnes for 170 m³ hvis ingen vandmåler) kr./år            1.302,20  
Fritidshus uden måler (afregnes for 70 m³ hvis ingen vandmåler) Kr./år  536,20 
    
    
    Tilslutningsbidrag    
Hovedanlægsbidrag       
Pr. Boligenhed kr. 1.850,00      1.480,00  
Kolegieværelse kr.    925,00  740,00  
Erhverv, efter maksimalt vandforbrug, pr. liter/sekund kr.    1850,00      1.480,00 
    
Forsyningsledningsbidrag       
Pr. Boligenhed kr. 18.907,50     15.126,00 
Kolegieværelse kr. 9.453,75  7.563,00 
Erhverv, efter maksimalt vandforbrug, pr. liter/sekund kr.    18.907,50  15.126,00 
     
Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten.  kr.  9.662,50    7.730,00  
(For stikledning over 40 meter afregnes overskydende længde efter regning)    
    
    
    Tilslutningsbidrag, eksempler    
Ejendom med 1 bolig        
Hovedanlægsbidrag kr. 1.850,00 1.480,00 
Forsyningsledningsbidrag kr.    18.907,50     15.126,00 
Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr.    9.662,50 7.730,00 
Tilslutningsbidrag i alt for en ejendom med 1 bolig kr. 30.420,00  24.336,00  
    
Pr. ekstra boligenhed i samme ejendom med fælles vandmåler        
Hovedanlægsbidrag kr. 1.850,00     1.480,00 
Forsyningsledningsbidrag   kr.    18.907,50 15.126,00 
Tilslutningsbidrag pr. ekstra boligenhed i samme ejendom med fælles vandmåler i alt kr.  20.757,50    16.606,00  
    
Erhverv, maksimalt vandforbrug op til 4 liter/sekund    
Hovedanlægsbidrag, 4 x 1.480,00 kr. 7.400,00 5.920,00 
Forsyningsledningsbidrag, 4 x 15.126,00 kr. 75.630,00 60.504,00 
Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr. 9.662,50 7.730,00 
Tilslutningsbidrag i alt kr. 92.692,50 74.154,00 
    
    
    Gebyrer    
Rykkergebyr, ikke momspligtigt kr.  100,00 
Lukning og genåbning for vandforsyning kr. 1.000,00 800,00 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler kr. 625,00 500,00 
Kontrol af vandmåler (ved retvisende måler) kr. 750,00 600,00 
Oprettelsesgebyr for ny kunde kr. 125,00 100,00 
Gebyr ved for sen måleraflæsning kr. 250,00 200,00 
Gebyr for betalingsaftale, ikke momspligtigt kr.  250,00 
    

 
 

 
Sorø Forsyning A/S driver den tidligere kommunale vand – og kloakforsyning. 

Sorø Forsyning A/S er et nyetableret selskab, der er 100 % ejet af Sorø kommune. 


