
Takstblad 2022 for Sorø Vand A/S

Afventer godkendelse af Sorø kommunalbestyrelse 2022

Priser på levering af vand Enhed incl moms excl moms

Levering af vand kr./m³ 13,14 10,51

Grøn statsafgift kr./m³ 7,96 6,37

Levering af vand inkl. grøn statsafgift kr./m³ 21,10 16,88

Målerleje kr./år 580,10 464,08

Drikkevandsbidrag, (grøn statsafgift ikke momspligtig) Enhed incl moms excl moms

Drikkevandsbidrag, egen brønd afregning efter vandmåler kr./m³ 7,96

Ejendom uden måler (afregnes for 170 m³ hvis ingen vandmåler) kr. 1.353,63

Fritidshus uden måler (afregnes for 70 m³ hvis ingen vandmåler) kr. 557,38

Tilslutningsbidrag Enhed incl moms excl moms

Hovedanlægsbidrag

Pr. Boligenhed med eget køkken kr. 2.025,40 1.620,32

Kollegieværelse eller ældrebolig med tekøkken eller adgang til køkken kr. 1.012,75 810,20

Erhverv, efter maksimalt vandforbrug, pr. liter/sekund kr. 2.025,40 1.620,32

Forsyningsledningsbidrag

Pr. Boligenhed med eget køkken kr. 20.699,45 16.559,56

Kollegieværelse eller ældrebolig med tekøkken eller adgang til køkken kr. 10.349,75 8.279,80

Erhverv, efter maksimalt vandforbrug, pr. liter/sekund kr. 20.699,45 16.559,56

Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr. 10.578,30 8.462,64

(For stikledning over 40 meter afregnes den overskydende længde efter faktiske omkostninger) 

Tilslutningsbidrag, eksempler Enhed incl moms excl moms

Ejendom med 1 bolig med eget køkken

Hovedanlægsbidrag kr. 2.025,40 1.620,32

Forsyningsledningsbidrag kr. 20.699,45 16.559,56

Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr. 10.578,30 8.462,64

Tilslutningsbidrag i alt for en ejendom med 1 bolig kr. 33.303,15 26.642,52

Pr. ekstra boligenhed med eget køkken i samme ejendom med fælles vandmåler

Hovedanlægsbidrag kr. 2.025,40 1.620,32

Forsyningsledningsbidrag kr. 20.699,45 16.559,56

Tilslutningsbidrag pr. ekstra boligenhed i samme ejendom med fælles vandmåler i alt kr. 22.724,85 18.179,88

Erhverv, maksimalt vandforbrug op til 4 liter/sekund

Hovedanlægsbidrag, 4 x bidrag kr. 8.101,60 6.481,28

Forsyningsledningsbidrag, 4 x bidrag kr. 82.797,80 66.238,24

Stikledningsbidrag, op til ø 63 mm, op til 40 meters længde indeholdt i taksten. kr. 10.578,30 8.462,64

Tilslutningsbidrag i alt kr. 101.477,70 81.182,16

Andre opkrævninger Enhed incl moms excl moms

Rykkergebyr, ikke momspligtigt *) kr. 100,00

Lukkevarsel, ikke momspligtig kr. 100,00

Gebyr for lukning for vandforsyning, ikke momspligtigt **) kr. 750,00

Genåbning for vandforsyning kr. 250,00 200,00

Udskiftning af frostsprængt vandmåler kr. 1.580,00 1.264,00

Kontrol af vandmåler (ved retvisende måler) kr. 1.500,00 1.200,00

Oprettelse af ny kunde/ flytteafregning kr. 125,00 100,00

Gebyr ved for sen eller manglende aflæsning kr. 250,00 200,00

Gebyr for betalingsaftale eller henstand med betaling, ikke momspligtigt kr. 250,00

*) Rykkere tillægges renter i henhold til Nationalbankens rente fra forfaldsdatoen, jf. rentelovens §3 og §5

**) Tillægges faktiske momspligtige omkostninger, hvis opgravning eller hjælp fra foged er nødvendig


