
Fynshav Vandværk A.m.b.a.
Toftevej 11
6440 Augustenborg

 Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr.             320,00             400,00 

( Erhverv der er sammenhængende med ejerens bolig, og afregnes efter fælles 

måler, er at betragte som 1 forbrugsenhed. Er der et lejemål el.l. afregnes pr. 

forbrugsenhed.)

Målerleje kr.             135,00             168,75 

Pris pr. m3

Vandpris (Fynshav Vandværk) kr.                 3,00                 3,75 

Bidrag til grundvandssikring (Vandsamarbejde) kr.                 0,48                 0,60 

Statsafgift - drikkevandsbidrag kr.                 0,19                 0,24 

Statsafgift af ledningsført vand kr.                 6,18                 7,73 

I alt pr. m3                      9,85                    12,31 

Gebyrer ved restance  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkegebyr kr.             100,00  Momsfrit  

Lukkebrev kr.             175,00  Momsfrit  

Lukke gebyr 1) kr.             400,00  Momsfrit  

Genåbningsgebyr 1) kr.             600,00             750,00 

1) Hertil kommer faktiske udgifter, f.eks vvs installatør.

Der tages forbehold for ændringer i lovgivningen der kan have indflydelse på de anførte priser i 

takstbladet.

Driftsbidrag
Driftsbidrag opkræves a conto forud.

Opkrævningerne er - kvartårligt, - halvårligt eller helårlig, afhængig af forbrug.

Periodeopgørelse sker efter måleraflæsning pr. 31.12.

Driftsbidraget består af en fast afgift, en målerleje og afgift pr. m3.

Det påhviler grundejer at betale driftsbidraget.

Ved udlejning af parcelhus, fremsendes opkrævning af driftsbidraget til forbruger, hvis ikke andet er aftalt 

med grundejeren.

Betaler forbruger ikke driftsbidraget, opkræves den opståede restance, incl. gebyrer, hos grundejeren.

Betales driftsbidraget ikke inden for den angivne frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.

Mindste aconto og periode opkrævning / udbetaling. (Mindre beløb overføres til næste regning.) kr. 150,00

Tilgodehavende efter periodeopkrævning på over kr. 150,00 - udbetales efter anmodning fra forbruger.

Bagatelgrænse ved ind og udbetaling vedr. flytteopgørelser o.l. kr. 25,00

Fynshav Vandværk A.m.b.a.
Takstblad 2020

Drift og anlægsbidrag er godkendt af Sønderborg Kommune

www.fynshavvand.dk
52 19 24 11

post@fynshavvand.dk
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Fynshav Vandværk a.m.b.a.  Takstblad 2020 ……fortsat.

Div. ydelser  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Flyttegebyr kr.             150,00             187,50 

Oplysninger af forbrugerdata, ud over ordinær og 

periodeopgørelse, samt flytteopgørelse
kr.             100,00             125,00 

 Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Pr. boligenhed kr.          6.900,00          8.625,00 

Øvrige forbrugere  0 – 500 m
3
/år kr.          6.900,00          8.625,00 

Øvrige forbrugere 501 – 1.000 m
3
/år    (2 enheder) kr.        13.800,00        17.250,00 

Øvrige forbrugere  1.001 – 2.500 m
3
/år    (4 enheder) kr.        27.600,00        34.500,00 

Øvrige forbrugere 2.501 – 5.000 m
3
/år   (8 enheder) kr.        55.200,00        69.000,00 

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed kr.        16.030,00        20.037,50 

Stikledningsbidrag pr. stk., v/32 mm stikledning Kr.          5.790,00          7.237,50 

Der forekommer differencer i tallene ovenfor, idet beregninger er foretaget med flere decimaler end der er vist.

Fynshav Vandværk a.m.b.a.

For boliger betales anlægsbidrag pr. boligenhed. For andre forbrugstyper betales anlægsbidrag, i forhold 

til det årlige vandforbrug.

Forbrug over 5.000 m
3
 fastlægges efter forhandling. 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Ny måler leveres og monteres af vandværket for forbrugers / ejers regning, incl. udgifter til 

reservemåler, indtil ny elektronisk måler kan leveres.

Serviceydelser

Ydelser der kræver udført arbejde og eller opmåling, leveres efter regning.

Nybyggeri:

Parcelhus, - Ved nybyggeri af parcelhus, udleveres ejendommens måler til aut. vvs installatør ved 

byggestart. Måler opsættes af vvs installatør på bygeplads efter gældenden forskrifter, til måling af 

vandforbrug under byggeri, indtil den kan monteres på blivende placering.

Opmærksomheden henledes på, at måleren er ejers/bygherres ansvar. Evt. beskadiget eller ødelægt 

måler erstattes efter gældende regler.

Større byggeri og vand til midlertidigt formål, - Måler og leveringsvilkår aftales med vandværket inden 

aftapning.

Uretmæssigt aftapning af vand fra vandværkets ledningsnet, accepteres ikke.

Vandspild / brud

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte vandinstallationer. Der kan under visse omstændigheder 

være mulighed for refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til 

vandværket jfr. gældende lovgivning. Kontakt vandværket for yderligere information.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Ved tilslutning til vandværket betales anlægsbidrag bestående af hovedanlægsbidrag, 

forsyningsledningsbidrag samt et stikledningsbidrag jf. nedenstående

Erstatning af beskadiget eller ødelagt måler.
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