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TAKSTBLAD 2021 A
Tilslutningsbidrag:
Bidrag Hovedanlæg
Bidrag Forsyningsledning
Bidrag Stikledning

Op til 200 meter
Op til 25 meter

Ekskl. moms

Inkl. moms

kr. 11.400,00
kr. 9.100,00
kr. 9.600,00

kr. 14.250,00
kr. 11.375,00
kr. 12.000,00

kr. 550,00
kr. 675,00
kr. 375,00
kr. 925,00
kr. 500,00

kr. 687,50
kr. 843,75
kr. 468,75
kr. 1.156,25
kr. 625,00

kr. 9,00
kr. 5,00
kr. 6,37
kr. 6,56
kr. 75,00

kr. 11,25
kr. 6,25
kr. 7,96
kr. 8,20
kr. 93,75

kr. 2.145,00
kr. 3.850,00

kr. 2.681,25
kr. 4.812,50

kr. 100,00
kr. 1.500,00
kr. 300,00
kr. 300,00
kr. 250,00
kr. 50,00
kr. 100,00

Moms frit
kr. 1.875,00
Moms frit
kr. 375,00
kr. 312,50
Moms frit
Moms frit

Årlig fast Takst:
ved forbrug op til 200 m3

Grundtakst pr. ejendom
Grundtakst pr. ejendom
Kapacitetstakst
Hvilende Tilslutningstakst
Ekstraordinært bidrag

3

ved forbrug over 200 m
sommerhus og småforbruger
helårsbeboelse og sommerhus

nødforsyning

Årligt Driftsbidrag

*

*

ved forbrug op til 200 m3
ved forbrug over 200 m3
ledningsførtvand
ledningsførtvand

Driftsbidrag pr. m3
Driftsbidrag pr. m3
Statsafgift pr. m3 (SKAT)
Statsafgift pr. m3 (SKAT)
Vandmålerbidrag

3 mdr. á
9 mdr. á

fast bidrag pr. år

Vandmåler og Målerbrønd:
Elektronisk vandmåler komplet inkl. montage i målerbrønd
Isoleret målerbrønd incl. nedgravning

Gebyrtakster:
Rykker for manglende betaling pr. gang
Genåbning for vand + omkostning ved lukning og genåbning
Ekstraordinær aflæsning af vandmåler
Årsafregning til Ejendomsmægler/Advokat v/hushandel
Ejerskifte og adresse ændring, helårsbeboelse/sommerhus
Fremsendelse af indbetalingskort via post
Betalinger via udenlandsk bank

Rente beregning:
Ved for sen indbetaling tillægges fakturabeløbet 1,5% pr. påbegyndt md.

Betaling:
Grundtakst og Kapacitetstakst opkræves forud.
(For perioden 01-11-2021 til 31-10 2022)
Vandpris, Vandafgift og Vandbidrag opkræves efter forbrug
(For perioden 01-11-2020 til 31-10 2021)
SSV aflæser årets vandforbruget i uge 43-2021
Regning på vand, afgifter og bidrag, fremsendes til den som er ejeren af matriklen pr. 31-10-2021
Vandværket kan kun opkræve de takster og bidrag, der fremgår af "Takstbladet".

*

Stats takst reguleret pr. 01-07-2021 jf. lov nr. 127 af 30/01-2021

Takstbladet er behandlet og godkendt af SSV ´s bestyrelse d. 30-01-2021
Kasserer:

Thorben Munck

mail:

kasserer@svinovand.dk

med efterregulering 1/7-21
mobil: 2144 5018

