
Bidrag - grundvandssikring 
er betaling til en vandfond, 

oprettet af Sønderborg Kommunes 
ca. 40 almene vandværker. 

Vandfonden vil gennem en lang 
række forskellige tiltag sikre, at 
vores grundvand forbliver af høj 

kvalitet. 

Hvis du får vand fra Sønderborg
Forsyning, betaler du et fast 
bidrag pr. vandmåler i din 

husstand. Bidraget går til faste 
vedligholdelsesudgifter i vand-

forsyningen.

Alt det vand, du henter ind 
i  huset, når du f.eks. tænder 
for vandhanen, skal jo også ud 
af huset igen som spildevand. 

Vandafledning dækker udgifterne, 
der er forbundet med at lede dit 
spildevand ud til renseanlæggene 

og rense det. 

Genbrugsgebyret dækker de 
omkostninger, der er forbundet 
med sortering af materialerne 

fra din genbrugsbeholder.

Du betaler ikke for at få tømt 
din genbrugsbeholder - her kan 

du blot se, hvilken type beholder 
du har. 

Det faste gebyr betaler udgifter 
til driften af genbrugspladser, 
miljøstationer, anlæggene til 

behandling af olie- og kemikalie-
affald osv.

Betalingen til tømning af 
din affaldsbeholder dækker 

udgifterne til indsamling af dit 
restaffald og din mulighed for

 at anbrunge poser med 
batterier, småt elektronik og 
sparepærer på låget af behol-
deren. Hvor meget du betaler, 
er afhængigt af størrelsen på 

din affaldsbeholder.

Statsafgifterne er vandafgifter, 
Sønderborg Forsyning opkræver 

på vegne af den danske stat. 

Hvis du får vand fra Sønderborg 
Forsyning er vand enhedspris 
det, du betaler for det vand, 

du bruger. Hvis du får vand fra 
et privat vandværk, har du ikke 

denne postering på din opgørelse.

Hvad betyder ’acontorate’?
Som kunde ved Sønderborg Forsyning betaler du to 
acontorater i løbet af året - en i begyndelsen af april i 
forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i 
oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat 
beløb som forskud. Når dit reelle årsforbrug bliver gjort 
op, bliver de to acontoindbetalinger, du har betalt i 
løbet af året, modregnet. Det betyder, at du nogle gange 
skal betale en smule mere - andre gange vil du have 
noget til gode.

Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra 
dit forbrug i de forgangne år.


