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Til ejendomme med indvendig måler: 

Rigtig mange ejendomme med indvendig måler, har givet oplysninger om den udvendige 

stophanes placering, disse er nu digitalt opmålt og registreret i vandværkets ledningssystem. 

Tilbage er 24 ejendomme, hvor stophanens placering fortsat er ukendt. Grundet vinter indstilles 

søgningen til foråret. Disse ejendomme vil blive kontaktet direkte af vandværket, når søgning 

genoptages.  

  

Takstomlægning for 2023: 

Af hensyn til et fælles ønske for bestyrelsen og Sjølund Vandværk, og for at imødekomme et evt. 

kommende samarbejde/sammenlægning mellem de to vandværker, foretages i 2023 en 

ændring fra opkrævning pr. måler til opkrævning pr. boligenhed. 

Ved en boligenhed forstås en selvstændig hytte/anneks/lejlighed indrettet med køkken. 

Ved omlægningen reguleres satserne for ”forbrug” og ”fast årligt bidrag” for 2023.  

Med omlægningen sker der ingen, for nogle dog kun en ganske lille samlet prisstigning i 2023, 

som nævnt i nyhedsbrevet for september 2022. 

De nye takster for 2023 er godkendt af Kolding Kommune og kan downloades fra vandværkets 

hjemmeside www.mosvig.dk under fanen ”økonomi”. 

Omlægningen har primær betydning for ejendomme med mere end en boligenhed, samt for 

campingpladserne, hos hvem der således vil blive opkrævet ”fast årligt bidrag” pr. hytte og 

lejlighed, samt beboelse jævnfør takstblad for 2023. 

Det fast årlige bidrag pr. boligenhed, fastsættes efter ejendommens samlet årsforbrug af vand. 

Ejer af ejendomme og campingpladser, som er omfattet af ovenstående, opfordres hermed 

frem til 01.07.2023, at meddele vandværket antallet af boligenheder på ejendommen, som 

herefter vil ligge til grund for årsopgørelsen for 2023. Årsopgørelsen udsendes i februar 2024. 

 

HUSK! At frostsikre ubrugt hus og sommerhus her i vinterhalvåret. 

 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og godt nytår, 

med tak for godt samarbejde gennem året, som snart rinder ud. 

 

MOSVIG VANDVÆRK 

Bestyrelsen 
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