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FYNSHAV VANDVÆRK a.m.b.a. 
 

 

Takstblad 
 

Pr. 1. oktober 2017 
 

Drift og anlægsbidrag godkendt af Sønderborg Kommune. 
 

Alle priser er ekskl. moms og andre afgifter pålagt af anden myndighed, 
herunder statsafgift af ledningsført vand og drikkevandsbidrag. 

 

 
Driftsbidrag 
Driftsbidrag opkræves a conto forud. 
Opkrævningerne er, afhængig af forbrug, kvartårligt - halvårligt eller helårligt, og afregnes efter måleraflæsning i okt. 
kvartal. 
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. 
 
 
Fast årlig afgift pr. boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, 
lejlighed), forretning, erhverv, institution, parcelhus under opførsel samt 
byggegrund ........................................................................................................................................ kr. 320,00 
( 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. 125,00 
 

Afgift pr. m3 vand  (Inkl. 0,28 kr. til vandværkssamarbejde)............................................................. kr. 2,78 
 

Pr. 01.01.2018: Afgift pr. m3 vand  (Inkl. 0,48 kr. til vandværkssamarbejde) ................................... kr. 2,98 
 
Gebyrer 

Manglende / for sent indsendt selvaflæsningskort ............................................................................. kr. 35,00 

Aflæsning af vandmåler ved årsopgørelse ......................................................................................... kr. 200,00 

For sent indbetalt vandafgift (Tilskrives ved indbetaling til bank, posthus eller kontant efter sidste forfaldsdato) ............................kr. 35,00 

Rykkergebyr (Tilskrives ved udsendelse af rykkerbrev, tidligst 14 dage efter sidste betalingsdato) .......................................... kr. 100,00 

Lukkebrev (Anbefalet) (Tilskrives ved udsendelse af lukkevarsel, tidligst 28 dage efter sidste betalingsdato) .............................................kr. 175,00 

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato, er det datoen hvor beløbet er vandværket i hænde, der er afgørende for tilskrivning af gebyrer. 

Der opkræves ikke moms af ovenstående gebyrer.  
 
Div. ydelser 

Flytteopgørelse i forbindelse med lejebolig ....................................................................................... kr. 40,00 

Oplysninger ud over ordinær aconto og periodeopgørelser, samt flytteopgørelse ............................. kr. 80,00 

Erstatning af ødelagt måler ved frostsprængning el. anden fysisk ødelæggelse. 
Ny måler leveres og monteres af vandværkets VVS montør, for forbrugers regning. 
Vandværkets administration ved ødelagt måler ................................................................................. kr. 100,00 

Ekstraomkostninger ved udskiftning af uhensigtsmæssig placeret måler ...............................................  Efter regning 

Vandspild, ulovlig havevanding etc. .................................................................................................. kr. 500,00 
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Ved afbrydelse af vandforsyning p.g.a. restance 
Lukning .............................................................................................................................................. kr. 400,00 
 

Genåbning .......................................................................................................................................... kr. 600,00 
Med tillæg af påløbne VVS omkostninger. Gælder såvel lukning som åbning. 

 
 
Byggevand 
Parcelhus - Fast bidrag for en periode på 5 måneder ....................................................... kr. 500,00 
 Måler monteres herefter frost frit, på blivende sted. 
Større byggerier Afregnes efter måler 
 
Midlertidigt vandforbrug til andet formål, aftales inden aftapning, med vandværket. Herunder forbrug fra brandhaner, 
som ikke indgår i slukningsarbejde. 
 
Mindste aconto og periode opkrævning / udbetaling. (Mindre beløb overføres til næste regning.) ........................ kr. 150,00 
Tilgodehavende efter periodeopkrævning udbetales efter anmodning fra forbruger. 
 
Bagatelgrænse ved ind og udbetaling vedr. flytteopgørelser o.l. ....................................................... kr. 25,00 
 
 

 
 
 

Anlægsbidrag ved tilslutning til vandværkets bestående forsyningsanlæg. 
 
 
 Anlægsbidrag består af: Bidrag til hovedanlæg 
   Bidrag til forsyningsledninger 
   Bidrag til stikledning 
 
Hovedanlægsbidrag og forsyningsledningsbidrag betales i henhold til nedennævnte fordelingsnøgle. 
 
Fordelingsnøgle: Forbrugsenheder 
 
Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus, 
lejlighed), forretning og andre småerhverv 1 
 
Storforbrugere: 

Med årsforbrug 500 - 1.000 m3 2 

Med årsforbrug 1.001 - 2.500 m3 4 

Med årsforbrug 2.501 - 5.000 m3 8 

 
Årsforbrug over 5.000 m3 fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 
Ved storforbrugere fastsættes årsforbrug midlertidigt efter forbrugers oplysninger om forventet forbrug, og efter et års 
normalt forbrug foretages afregning af anlægsbidrag. 
 
 
 
Bidrag til hovedanlæg ved fordelingstal 1         kr. 6.800,- 
 
Bidrag til forsyningsledninger ved fordelingstal 1          kr. 15.800,- 
 
Bidrag til stikledning betales efter stikledningens dimension: 
32 mm stikledning                                                                    kr. 5.700,- 
Større stikledninger, priser oplyses af vandværket. 
 
 
Der udsendes ikke nyt takstblad når kommunalbestyrelsen har godkendt drifts og anlægsbidrag. 


