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Driftbidrag 
 Driftbidrag 

 Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig 

 Målerafgift. Årlig afgift pr. måler 

 Vandafgift pr kubikmeter vand 

 Statsafgift  pr kubikmeter vand 

 



Driftbidrag for vand til 
brandslukning og sprinkleranlæg 
 Der er ingen krav på vandmålere på 

Brandhaner(Hydranter) og sprinkleranlæg. 

 FVD anbefaler at man medtager en takst for vand til 
dette formål, hvis man mener det er nødvendigt. Man 
må så træffe aftaler om driftbidraget. En vej kunne 
være en kubikmeterafgift, hvor man skønner 
vandforbruget. 

 

 



Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) 
 
 Bidrag til hovedanlæg for: 
 Parcelhuse, sommerhuse, lejligheder og andelsboliger 
 Øvrige forbrugere  0-500 kubikmeter/år 

                                           501-2.000 kubikmeter/år 
                                         2.001-5.000 kubikmeter/år 
                                        5.001-10.000 kubikmeter/år 

 Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom* 
 Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom* 
 Stikledning pr. stk 
 *Byzone er defineret som de områder, hvor der er fremført 

forsyningsledning i nærmeste vej som parcellen grænser op 
til. Øvrige områder betegnes som landzone. 
 
 



Anlægsbidrag (Tilslutningsafgift) 
 Opkrævning kvartalsvis.  

 Forbrug over 10.000 m³ fastlægges ved forhandling.  

 Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller 
tilbygning, kan der opkræves et eller flere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold 
til regulativ og fordelingsnøgle. 

 Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte 
ledninger, hvor det eventuelt vil være muligt at få 
refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, 
vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende 
lovgivning. 

 



Gebyrer 
 

 Rykkergebyr      100,00 Momsfrit 

 For sen indsendelse af selvaflæsningskort 100,00 Momsfrit 

 Flyttegebyr     150,00 Før moms 

 Gebyr for aflæsning af vandmåler  250,00 Momsfrit 

 Gebyr for oplysninger til  
advokat/ejendomsmægler v/hushandel 250,00  Før moms 

 Genåbningsgebyr + omkostninger  
ved lukning/åbning    500,00 Før moms 
 

 Godkendt af _______________________, Sønderborg 
kommune, den __.__/20__ 
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