
TAKSTBLAD 2017

2016 2017

SPILDEVANDSOMRÅDET: Pris ekskl. moms Pris ekskl. moms

Fast vandafledningsbidrag pr. kloakstik 575,00 590,00

Variabelt vandafledningsbidrag pr. m³:

  Takst 1: 0 - 500 m³ pr. år 36,08 36,63

  Takst 2: 501 - 20.000 m³ *31,75 *30,77

  Takst 3: over 20.000 m³ *23,09 *19,05

*Forudsætter tilmelding til trappemodellen iht. "Bekendtgørelse

om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv."

Vandafledningsbidrag u/måler, årligt 170 m
3

5.900,00 5.900,00

Spildevand fra samletanke, pr. m
3   

100,00 100,00

Slam fra septictanke m.v., uafvandet, pr. m
3  

210,00 210,00

Slam fra septictanke m.v., afvandet, pr. m
3  

340,00 340,00

Administrationsgebyr:  

Flytteopgørelse 135,00 135,00

Rykkergebyr ved for sent indberetning af måleraflæsning 135,00 135,00

Gebyr for manglende indberetning af måleraflæsning 316,00 316,00

Gebyr for bestilt måleraflæsning 212,00 212,00

Gebyr for opkrævning pr. papirfaktura 40,00 40,00

Gebyr ved manglende anvendelse af servicetelefon eller 

internet ved indberetning af årlig måleraflæsning 40,00 40,00

Tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand:  

Boliger, pr. boligenhed 47.500,00 49.100,00

Erhvervsejendomme, pr. 800 m
2
 grundareal 47.500,00 49.100,00

Tilslutningsbidrag, spildevand:  

Boliger, pr. boligenhed 28.500,00 29.460,00

Erhvervsejendomme, pr. 800 m
2
 grundareal 28.500,00 29.460,00
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VANDFORSYNINGSOMRÅDET: Pris ekskl. moms Pris ekskl. moms

Variabelt vandbidrag pr. m³:

Vandforbrug mellem 1 - 1.500 m³ årligt, pr. m³ 5,90 5,90

Vandforbrug mellem 1.501 - 5.000 m³  årligt, pr. m³ 4,50 4,50

Vandforbrug mellem 5.001 - 10.000 m³ årligt, pr. m³ 3,75 3,75

Vandforbrug over 10.001 m³ årligt, pr. m³ 3,15 3,15

Statsafgifter:

Statsafgift af ledningsført vand pr. m³ 5,86 5,86

Drikkevandsbidrag af ledningsført vand pr. m³ 0,39 0,39

Fast årligt driftsbidrag Vand 926,00 1.071,00

Målerleje:  

Kloakbidragsmåler 125,00 125,00

Administrationsgebyr:  

Flytteopgørelse 135,00 135,00

Rykkergebyr ved for sent indberetning af måleraflæsning 135,00 135,00

Gebyr for manglende indberetning af måleraflæsning 316,00 316,00

Gebyr for bestilt måleraflæsning 212,00 212,00

Gebyr for opkrævning pr. papirfaktura 40,00 40,00

Gebyr ved manglende anvendelse af servicetelefon eller 

internet ved indberetning af årligt forbrug 40,00 40,00

Afprøvning af måler 524,00 524,00

Hvis måleren ligger indenfor en fejlvisning på +/- 4% betales

udgiften af kunden, hvis den er udenfor +/- 4% betales 

udgiften af Hjørring Vandselskab A/S.

Målerleje, byggevand 220,00 220,00

Genåbningsgebyr 1.000,00 1.000,00

Gebyr for manglende overholdelse af aftale om tilsyn, 

skiftning og kontrol af måler 374,00 374,00

Udskiftning af ødelagt vandmåler indenfor normal arbejdstid 648,00 648,00

Udskiftning af ødelagt vandmåler udenfor normal arbejdstid 852,00 852,00
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Pris ekskl. moms Pris ekskl. moms

Tilslutningsbidrag:  

Ø32 mm stikledning 16.380,00 16.930,00

Ø50 mm stikledning 27.090,00 28.000,00

Ø63 mm stikledning 43.120,00 44.570,00

Ø75 mm stikledning 69.910,00 72.260,00

Ø90 mm stikledning 110.530,00 114.250,00

Ø110 mm stikledning 166.790,00 172.410,00

Ø160 mm stikledning 203.140,00 209.980,00

Ø200 mm stikledning 302.230,00 312.410,00

Tillægspris ved udførelse af stikledning senere

end hovedledningens etablering:

Ø32 mm inkl. anboring og stophane 10.110,00           10.450,00

Ø50 mm inkl. anboring og stophane 10.110,00           10.450,00

Ø63 mm inkl. anboring og stophane 10.110,00           10.450,00

Over Ø63 mm, efter regning, dog min. 12.130,00           12.539,00

Ved udførelse af stikledninger i frostperioder udføres stik efter regning, 

dog min. ovennævnte satser.

Tilslutningsbidraget er inkl. stophane og stik ført 1m indenfor skellet. 

Ved landbrug er stikket ført 1m indenfor skellet på den matrikel hvor 

beboelsen er placeret.

Ved flere boenheder på 1 stik (f.eks. andelsboliger, rækkehuse og 

lejlighedskomplekser) , betales der fuld pris efter stikstørrelse for første 

enhed og derefter 5.400,00 kr. pr. efterfølgende enhed.

Definitionen på en boenhed er, at der til den enkelte lejlighed/værelse 

er eget køkken og toilet/bad. I tilfælde hvor ovennævnte ikke er opfyldt, 

vil der blive foretaget en individuel vurdering af, hvor meget en 

boenhed omfatter.

Sprinklerstik: 
Udover tilslutningsbidraget betales for medgåede materialer, 

anlægsomkostninger og timeløn ved etablering af sprinklerstik. Stikket 

føres 1 m indenfor skel.
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Tømningsordning: Pris ekskl. moms Pris ekskl. moms

Tømning af hustank, 1 gang årligt 560,00                560,00                

Tømning af hustank, 2 gange årligt 1.120,00             1.120,00             

Tømning af sommerhus hustank, hvert andet år, årlig betaling 345,00                345,00                

Ekstra tømning pr. gang 605,00                605,00                

Forgæves kørsel 240,00                240,00                

Tillægspris ved hasteudkald 605,00                605,00                

Tillægspris ved specialtømning, årlig betaling 420,00                420,00                

Tillægspris ved specialtømning, tømning hvert andet år, årlig betaling 215,00                215,00                

Tillægspris pr. m³ for tankvolumen over 2 m³ -                      -                      

Tillægspris pr. m³ for tankvolumen over 3 m³ 112,00                112,00                

Ændring af tilmeldt ordning 85,00                  85,00                  

Gebyr for opkrævning pr. papirfaktura 40,00                  40,00                  

Administrationsgebyr opkrævet for  Hjørring Kommune pr. tank 16,00                  16,00                  

-                      

140,00                140,00                
Tillæg for tunge dæksler jf. Regulativ for Tømningsordning af hustanke 

i Hjørring Kommune
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