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Regn - og spildevand Inkl. moms ekskl. moms 

   Afgifter på regn- og spildevand afledt til offentlig kloak   
Vandafledningsbidrag, pr. m³ aflæst på vandmåler          47,00            37,60  
Ejendom uden måler (afregner ~ 170 m³)      7.990,00       6.392,00  
Fritidshus uden måler (afregner ~ 70 m³)       3.290,00       2.632,00  
Fast afgift - pr. ejendom         562,50          450,00  
Statsveje, pr. m² vejareal            4,38             3,50 
   Afgifter uden for kloakopland (statsafgift - ikke momspligtigt)    
Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg pr. m³   3,80 
Afløb til samletank, pr. m³    1,40 
Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand (75 %) pr. m³   1,05 
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse pr. m³   0,50 
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg pr. m³  3,80 
Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, søer eller havet pr. m³   3,80 
Mekanisk og biologisk rensning pr. m³   1,60 
Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet pr. m³   3,80 
Anden type afløb   3,80 
   Tanktømningsordning   
Ordinær tømning         663,75          531,00  
2’ tank ved ejendommen         228,13          182,50  
Tillæg for tanke over 2,3 m³, pr. påbegyndt m³          123,13            98,50  
Ekstra tømning          646,25          517,00  
Ekstra tømning uden for normal arbejdstid       1.370,00       1.096,00  
Forgæves kørsel ved ej fri tank         260,00          208,00  
   Afgift på vand, afleveret på modtagestation på renseanlæg   
Vandværksvand pr. m³ afregnet efter måler           28,38            22,70  
Spildevand, pr. m³ afregnet efter tankvolumen           35,00            28,00  
   Tilslutningsbidrag   
Regn- og spildevand, pr. boligenhed     55.928,75      44.743,00  
Spildevand alene, pr. boligenhed (~60 %)     33.557,25      26.845,80  
Pr. påbegyndt 800 m² erhvervsareal     55.928,75      44.743,00  
     Vand Inkl. moms ekskl. moms 

   Priser på levering af vand   
Pr. m³ inkl. grøn afgift 6,25 kr.           18,60            14,88  
   Målerafgift   
1,5 m³ - 2,5 m³ måler pr. år          509,38          407,50  
6 m³ måler pr. år         631,25          505,00  
10 - 20 m³ måler pr. år          827,50          662,00  
50 mm - 65 mm flangemåler pr. år       1.112,81          890,25  
80 mm - 100 mm flangemåler pr. år       1.744,38       1.395,50  
   Statsafgift på vand   

Helårsboliger (egen boring/brønd) beregnet efter forbrug på 170 m³ - pr. m³             6,25              5,00  
Sommerhuse m.v. (egen boring/brønd) beregnet efter forbrug på 70 m³ - pr. m³            6,25              5,00  
   Tilslutningsbidrag   
Ejendom med 1 bolig     31.636,25      25.309,00  
Ejendom med flere boliger på samme måler - første bolig    31.636,25      25.309,00  
for hver af de følgende boliger     15.865,00      12.692,00  
Ungdoms- og ældreboliger     15.818,13      12.654,50  
Ungdomsboliger og ældreboliger på samme måler - første bolig     15.818,13      12.654,50  
for hver af de følgende boliger       7.909,06       6.327,25  
Erhverv med et årsforbrug op til 500 m³     31.636,25      25.309,00  
Erhverv med et årsforbrug op til 500 - 1000 m³     63.272,50      50.618,00  
Erhverv med et årsforbrug op til 1000 - 2000 m³   126.545,00    101.236,00  
Erhverv med et årsforbrug op til 2000 - 4000 m³   253.090,00    202.472,00  
Erhverv med et årsforbrug over 4000 m³  - særskilt tilbud  
   Gebyrer   
Rykkergebyr, ikke momspligtigt  100,00 
Lukning og genåbning for vandforsyning 1.000,00 800,00 
Udskiftning af frostsprængt vandmåler 625,00 500,00 
Kontrol af vandmåler (ved retvisende måler) 750,00 600,00 
Flytteafregning 125,00 100,00 

 
 

 
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. 


