
Takstblad 2017

Tilslutningsbidrag (indeksreguleres årligt pr. 1. januar).

Indenfor byzone

Stiklednings

størrelse

Hoved-

anlæg

pr. enhed

 kr.

Forsynings-

ledning

pr. enhed

kr.

Stikledning

Pr. stik-

ledning

kr.

I alt kr.

excl. moms

I alt kr.

incl. moms

32/40 mm 5.600,00 15.600,00 14.200,00 35.400,00 44.250,00

Stiklednings

størrelse

Hoved-

anlæg

 kr.

Forsynings-

ledning

kr.

Pr. stik-

ledning

kr.

I alt kr.

excl. moms

I alt kr.

incl. moms

32/40 mm 5.600,00 31.100,00 14.200,00 50.900,00 63.625,00

50 mm 11.200,00 31.100,00 17.000,00 59.300,00 74.125,00

63 mm 16.800,00 31.100,00 21.200,00 69.100,00 86.375,00

75 mm 25.200,00 31.100,00 28.200,00 84.500,00 105.625,00

90 mm 33.600,00 31.100,00 36.600,00 101.300,00 126.625,00

Ved blandet bolig og erhverv: Takst for andre ejendomme + hovedanlæg pr. boligenhed

Større industrier: Efter aftale.

Udenfor byzone

Kr.

excl. moms

Kr.

incl. moms

Tilslutningbidrag for ejendomme udenfor byzone excl. Hovedanlægsbidrag 73.200,00 91.500,00

Byggevand

Forbrugspriser 

I alt kr.

excl. moms

I alt kr.

incl. moms

300,00 375,00

Vandforbrug pr. kbm 3,00 3,75

6,25 7,81

Administrationsomkostninger, gebyrer m.v.

Kr.

excl. moms

Kr.

incl. moms

100,00 Momsfrit

100,00 Momsfrit

250,00 Momsfrit

250,00 312,50

500,00 Momsfrit

`+ tillæg for faktiske udgifter ved lukning og genåbning Faktisk udgift Momsbelagt

Faktisk udgift Momsbelagt

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 14.  december 2016

Godkendt af Nordfyns kommune den 30. januar 2017

Forinden der kan ske tilslutning til Søndersø Vandværks vandforsyning betales et 

tilslutningsbidrag bestående af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning til skel, jf. 

regulativ for Søndersø Vandværk i Nordfyns Kommune

Tilslutningsbidragene for enfamilieshuse, rækkehuse, andelsboliger, lejligheder, mindre forretninger  - pr. enhed

Såfremt større stikledningdimension betales stikledningsbidraget efter nedenstående.

Andre ejendomme: Tilslutningsbidrag for andre ejendomme (håndværkere, mindre industri, institutioner) 

Ejerkrævet kalibrering af måler og måler OK

Fast afgift pr. måler (elektronisk måler  +1.000 kr. excl. moms)

Statsafgift pr. kbm

Bygherre afholder faktiske udgifter til etablering og reetablering af

 den midlertidige leverance

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er Søndersø Vandværk berettiget til at lukke for 

vandforsyningen til ejendommen i henhold til regulativ.

Rykkegebyr

For sen indsendelse af selvaflæsningskort

Gebyr for aflæsning af vandmåler

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

Aflukning til forsyningsledning og genåbningsgebyr 


