
Vand
Priser er gældende fra 1. januar 2021

Forbrugspriser
Vandforsyning Enhed excl. moms incl. moms
Vandpris m3 6,88 8,60
Bidrag - grundvandssikring m3 0,67 0,84
Statsafgift - Ledningsført vand m3 6,18 7,73
Samlet pris m3 13,73 17,16

Fast årligt bidrag pr. måler
Målerstørrelse Enhed excl. moms incl. moms
Til og med 10 m3 pr. time 444,00 555,00
Større end 10 m3 pr. time 5.704,00 7.130,00
Fast årligt bidrag - bimåler Pr. år 200,00 250,00

Sprinkelanlæg - fast årligt bidrag for sprinkler anlæg uden måler

Stikledningsdimension  excl. moms incl. moms
90 mm 1.539,25 1.924,06
110 mm 2.310,00 2.887,50
160 mm 4.620,00 5.775,00
200 mm 6.161,25 7.701,56

Tillslutningsbidrag
Tilslutningsbidaget består af et anlægsbidrag og et stikledningsbidrag

Anlægsbidrag:
   Enhed excl. moms incl. moms
Enfamilehus antal 20.808,00 26.010,00
Rækkehus, lejlighed,sommerhus, ældrebolig antal 15.621,00 19.526,25

Anslået årsforbrug Enhed excl. moms incl. moms
0 - 500 m3 20.808,00 26.010,00

501 - 2000 m3 32.183,00 40.228,75

2001 - 5000 m3 54.917,00 68.646,25
5001 - 10000 m3 100.421,00 125.526,25
Ved forbrug større end 10.000 m3 fastsættes anlægsbidraget efter forhandling med vandforsyningen

Stikledningsbidrag

Stikledningens diameter Enhed excl. moms incl. moms
ø 32 -40 mm 4.902,00 6.127,50

ø 50 mm 5.899,00 7.373,75
ø 63 mm 8.584,00 10.730,00
ø 90 mm 19.633,00 24.541,25
ø 110 mm 21.731,00 27.163,75
ø 160 mm 29.455,00 36.818,75
ø 200  mm 44.190,00 55.237,50

   excl. moms incl. moms
Bimåler til fritagelse for vandafledningsafgift, Qn2,5 måler pr. stk. 700,00 875,00
Frostsprængt almindelig Qn2,5 måler pr. stk. 700,00 875,00

For institutioner, kollegier, kontor- og forretningsejendomme, virksomheder, plejehjem, landbrugsejendomme, kolonihaver og lignende fastsættes anlægsbidraget efter 
et ansålet årsforbrug, som reguleres efter konstateret forbrug efter 2 år. Reguleringen sker på baggrund af en skriftlig anmodning fra ejer eller fra Sønderborg Forsyning.

 Stikledningsbidrag til og med 50 m længde fastsættes ud fra stikledningens dimension. 

For etablering af sprinklerstik betales der for de faktiske udgifter dertil + et fast årlig afgift.                                                                                                                                                                 
Ved løbende årlig vandforbrug, skal der monteres måler fremfor fast bidrag.
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