
KÆR VANDVÆRK

TAKSTBLAD 2017 gælder fra 1. april.

Anlægsbidrag ( Tilslutningsbidrag)
Består af 1) Hovedanlægsbidrag + 2) Forsyningsbidrag + 3) Stikledningsbidrag. Definition heraf:

1 Hovedanlægsbidrag er den værdi som ethvert medlem forholdsmæssig har opsparet i selskabet.
2 Forsyningsledningsbidrag er omkostningen vandværket afholder for at sikre ejendommens vandforsyning. 
3 Stikledningsbidrag er den omkostning vandværket må afholde pr. nyt stik.

Tilslutningsbidrag skal betales af enhver selvstændig ejendom. Ved udstykning af eksisterende 
andelshavere (ejendomme), skal der således betales forsynings- og stikledningsbidrag for den udstykkede 
ejendom, når der er tale om en bygning der hidtidigt er blevet forsynet med vand. Ved nybygninger betales 
normal tilslutningsbidrag. Der henvises i øvrigt til ”Regulativ for vandværker.”

1 Hovedanlægsbidrag:

Pr. boligenhed      kr.   8.144,00

Landbrug/Industri/Erhverv indtil 500 kbm.      kr.   8.144,00
-----------------------------------          500-2.000 kbm.      kr. 11.665,00
-----------------------------------        2.001-5.000 kbm.      kr. 17.498,00
-----------------------------------        5.001- 10.000 kbm.      kr. 23.331,00

Oprettelse af lejligheder i bestående ejendomme pr. boligenhed   kr.   8.144,00

2 Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom      kr.   8.978,00

3 Stikledningsbidrag:

Stikledningsbidrag pr. stk. 32 og 40 mm.      kr.   6.008,00
-----------------------------------------  50 mm.      kr.   7.251,00
-----------------------------------------  63 mm.      kr.   8.978,00
Ved større dimensioner forhandles prisen.
Forsynings- og stikledningsbidraget indeksreguleres hvert år med januar indekset.

Ovennævnte priser er EXCL. MOMS.

Driftsbidrag: Vand til husholdning, erhverv og industri kr. 3,00
Statsafgift kr. 5,86
Drikkevandsafgift kr. 0,39
Bidrag til vandbeskyttelse kr. 0,28

Vandafledningsafgift:
Opkræves af Sønderborg forsyning A/S kr.     35,90

Total vandpris pr. kubikmeter kr. 45,43

Faste afgifter: Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 300,00
Måler leje 2,5 kbm. – årlig afgift kr. 80,00
Bimåler til afr. Af afledningsafg. – årlig afgift kr. 80,00

Stor måler fra 5,0 kbm. – årlig afgift kr. 160,00

Gebyrer: Flyttegebyr kr. 100,00
Genåbningsgebyr efter lukning kr. 1.500,00
For sent aflæsning af vandur (momsfri) kr. 200,00
Rykker nr. 1 ved for sent indb. (momsfri) kr. 100,00
Rykker nr. 2 ved for sent indb. (momsfri) kr. 200,00
Renter ved for sent betaling eller henstand udgør 2 % pr. påbegyndt måned 

Ovennævnte afgifter er EXCL. MOMS.
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