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TAKSTBLAD
pr. 1. januar 2020
SK Vand A/S

Driftsbidrag
Forbrug og Statsafgifter
Afgift til vandforsyningen
Statsafgift ledningsført vand
Statsafgift drikkevandsbidrag
I alt

kr./m³
kr./m³
kr./m³
kr./m³

Årsabonnement

Priser
Ekskl. moms
Inkl. moms
6,61
8,26
6,18
7,73
0,19
0,24
12,98
16,23
Priser
Ekskl. moms
Inkl. moms

Efter målerstørrelse:
Til og med 3,5 m³/h
Fra 6,0 m³/h
Fra 10,0 m³/h
Fra 15,0 m³/h
Fra 50,0 m³/h
Fra 100,0 m³/h og derover
Målerbrøndsabonnement*

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

1.039,00
1.558,80
2.078,40
3.117,80
4.157,00
8.314,00
575,00

1.298,75
1.948,50
2.598,00
3.897,25
5.196,25
10.392,50
718,75

Vand til byggeformål:
Byggevand til sommerhuse og enfamiliehuse afregnes svarende til et fast forbrug på 10 m³.
Øvrigt forbrug af byggevand afregnes efter måler. Forbruget afregnes i henhold til ovennævnte takster.
*Abonnement for målerbrønde hvor SK Vand A/S står for service, vedligehold og udskiftning jf.
Regulativ for SK Vand A/S 2018.

Tilslutningsbidrag
Hovedanlægsbidrag

Priser
Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. boligenhed
kr.
8.610,00
10.762,50
Industri, erhverv, institutioner og landbrug betaler efter forbrug i liter/sek. iht. dimensionsgivende
vandstrøm:
Forbrug indtil 0,5 liter/sek
kr.
8.610,00
10.762,50
Forbrug indtil 1,0 liter/sek
kr.
17.220,40
21.525,50
Forbrug indtil 1,5 liter/sek
kr.
25.831,20
32.289,00
Forbrug indtil 3,0 liter/sek
kr.
51.662,80
64.578,50
Forbrug indtil 4,5 liter/sek
kr.
77.494,80
96.868,50
Forbrug indtil 6,0 liter/sek
kr.
103.326,40
129.158,00
Vandforbrug >6,0 liter/sek beregnes ud fra samme lineære stigningstakt

Forsyningsledningsbidrag

Priser
Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. boligenhed
kr.
10.332,40
12.915,50
Industri, erhverv, institutioner og landbrug betaler efter forbrug i liter/sek. iht. dimensionsgivende
vandstrøm:
Forbrug indtil 0,5 liter/sek
kr.
10.332,40
12.915,50
Forbrug indtil 1,0 liter/sek
kr.
20.665,20
25.831,50
Forbrug indtil 1,5 liter/sek
kr.
30.997,60
38.747,00
Forbrug indtil 3,0 liter/sek
kr.
61.996,00
77.495,00
Forbrug indtil 4,5 liter/sek
kr.
92.993,60
116.242,00
Forbrug indtil 6,0 liter/sek
kr.
123.992,00
154.990,00
Vandforbrug >6,0 liter/sek beregnes ud fra samme lineære stigningstakt
Ved flere boligenheder pr. matrikel betales der fuldt bidrag for 1. boligenhed og for efterfølgende
boligenheder betales der 50% bidrag pr. boligenhed.

Stikledningsbidrag
Stikledning 32 – 40 – 50 – 63 mm
Stikledning >63 mm

kr.
kr.

Priser
Ekskl. moms
Inkl. moms
8.036,00
10.045,00
efter regning

Generelt: I forbindelse med ændret benyttelse herunder udstykning af en allerede vandforsynet ejendom,
påhviler det ejeren (udstykkeren) at indhente oplysning hos SK Vand A/S vedrørende eventuel etablering af
ny(e) stikledning(er), samt om eventuel betaling af bidrag iht. ovennævnte takster.
For byggevand betales ikke særskilt tilslutningsafgift – kun driftsbidrag. Etableringsudgifter i forbindelse
med byggevand betales efter regning. Hvor den permanente stikledning i vejarealet kan udføres ved
etablering af byggevand, betales kun for etableringsudgifter inden for ejendommens skel.
Jordlednings- og installationsarbejde inden for ejendommens skel er ikke omfattet af tilslutningsafgiften.
Tilslutningsafgifterne er ikke gældende for ejendomme på Sprogø.

Øvrige forhold
Betaling:
Mellem SK Vand A/S og SK Service A/S er der indgået aftale om, at SK Service A/S opkræver driftsbidrag.
Ved manglende betaling beregnes renter og gebyrer.
Rente og gebyrsatsen fremgår af betalingsbetingelserne, der udleveres efter ønske.
(Takstbladet efterfølger takstblad pr. 1. januar 2019).

