
 

Takstblad for Sorø Vand A/S 
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Vand Enhed Inkl. moms ekskl. moms 

                        Priser på levering af vand    

Leveret vand pr. m³, (heraf grøn afgift inkl. Moms 8,16 kr./m³)  kr./m³          18,35            14,68  
    
    
    Fast årlig afgift, afhængig af størrelse på vandmåler    

Fast årlig afgift, 1,5 m³ - 4 m³ måler kr./år         528,20          422,56  
Fast årlig afgift, 6 m³ - 6,3 m³ måler kr./år         655,20          524,16  
Fast årlig afgift, 10 m³ - 20 m³ måler  kr./år         859,65  687,72  
Fast årlig afgift, 50 mm - 65 mm flangemåler  kr./år      1.155,50  924,40  
Fast årlig afgift, 80 mm - 100 mm flangemåler  kr./år      1.813,20       1.450,56  
    
    
    Drikkevandsbidrag, statsafgift ikke momspligtig    

Drikkevandsbidrag, egen brønd afregning efter vandmåler kr./m³            8,16  
Ejendom uden måler (afregnes for 170 m³ hvis ingen vandmåler) kr./år            1.387,63  
Fritidshus uden måler (afregnes for 70 m³ hvis ingen vandmåler) Kr./år  571,38 
    
    
    Tilslutningsbidrag    

Hovedanlægsbidrag       
Pr. Boligenhed kr. 1.879,25      1.503,40  
Kolegieværelse kr.    939,65  751,72  
Erhverv, efter maksimalt vandforbrug, pr. liter/sekund kr.    1879,25      1.503,40 
    
Forsyningsledningsbidrag       
Pr. Boligenhed kr. 19.206,45     15.365,16 
Kolegieværelse kr. 9.603,25  7.682,60 
Erhverv, efter maksimalt vandforbrug, pr. liter/sekund kr.    19.206,45  15.365,16 
     
Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten.  kr.  9.815,30    7.852,24  
(For stikledning over 40 meter afregnes overskydende længde efter regning)    
    
    
    Tilslutningsbidrag, eksempler    

Ejendom med 1 bolig        
Hovedanlægsbidrag kr. 1.879,25 1.503,40 
Forsyningsledningsbidrag kr.    19.206,45     15.365,16 
Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr.    9.815,30 7.852,24 
Tilslutningsbidrag i alt for en ejendom med 1 bolig kr. 30.901,00  24.720,80  
    
Pr. ekstra boligenhed i samme ejendom med fælles vandmåler        
Hovedanlægsbidrag kr. 1.879,25     1.503,40 
Forsyningsledningsbidrag   kr.    19.206,45 15.365,16 
Tilslutningsbidrag pr. ekstra boligenhed i samme ejendom med fælles vandmåler i alt kr.  21.085,70    16.868,56  
    
Erhverv, maksimalt vandforbrug op til 4 liter/sekund    
Hovedanlægsbidrag, 4 x bidrag kr. 7.517,00 6.013,60 
Forsyningsledningsbidrag, 4 x bidrag kr. 76.825,80 61.460,64 
Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr. 9.815,30 7.852,24 
Tilslutningsbidrag i alt kr. 94.158,10 75.326,48 
    
    
    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 eller manglende måleraflæsning kr. 250,00 200,00 
Gebyr for betalingsaftale, ikke momspligtigt kr.  250,00 
    

 
 

 
 


