Takstblad 2020

PRISEN PÅ DRIKKEVAND

Hvis du er tilsluttet vandværk

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

1.096,00

1.370,00

Vand, årsforbrug op til 1.500 kubikmeter, pr. kubikmeter

5,90

7,38

Vand, årsforbrug mellem 1.501 og 5.000 kubikmeter, pr. kubikmeter

4,50

5,63

Vand, årsforbrug mellem 5.001 og 10.000 kubikmeter, pr. kubikmeter

3,75

4,69

Vand, årsforbrug over 10.000 kubikmeter, pr. kubikmeter

3,15

3,94

Statsafgift af ledningsført vand, pr. kubikmeter

6,18

7,73

Drikkevandsbidrag af ledningsført vand, pr. kubikmeter

0,19

0,24

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Statsafgift af ledningsført vand, pr. kubikmeter

6,18

7,73

Drikkevandsbidrag af ledningsført vand, pr. kubikmeter

0,19

0,24

125,00

156,25

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

1.082,90

1.353,63

445,90

557,38

Fast årligt driftsbidrag, pr. vandmåler eller ved ubebyggede ejendomme, pr. vandstik

Hvis du har egen brønd/boring
Med måler, pr. kubikmeter

Årlig målerleje pr. vandmåler
Uden måler, pr. år
Helårsbeboelse, der betales årligt for 170 kubikmeter uanset faktisk forbrug
Sommerhuse, der betales årligt for 70 kubikmeter uanset faktisk forbrug

TILSLUTNING TIL VAND
Ny stikledning
Tilslutningsbidrag betales efter størrelse på stikledning og inkluderer stophane og stik ført 1 meter inden for skel.
Ved landbrugsejendomme føres vandstik 1 meter inden for skel på den matrikel, hvor beboelsen er placeret.
Ved etablering af stikledning efter at hovedledning er etableret betales ud over det almindelige tilslutningsbidrag en tillægspris.
Ved udførelse af stikledning i frostperioder betales efter regning, dog minimum nedenstående satser.
Stikledning

Ø32

Ø50

Ø63

Ø75

Ø90

Ø110

Ø160

Ø200

Tilslutningsbidrag, ekskl. moms

17.700,00

29.300,00

46.600,00

75.400,00

119.300,00

180.000,00

219.300,00

326.300,00

Tilslutningsbidrag, inkl. moms

22.125,00

36.625,00

58.250,00

94.250,00

149.125,00

225.000,00

274.125,00

407.875,00

Tillægspris, ekskl. moms

11.000,00

11.000,00

11.000,00 Efter regning, dog minimum kr. 13.300,00

Tillægspris, inkl. moms

13.750,00

13.750,00

13.750,00 Efter regning, dog minimum kr. 16.625,00

Hvis du skal bruge vand i forbindelse med dit byggeri, skal du bestille byggevand. Hvis du ikke bestiller byggevand, kan du ikke bruge vand før husets
installationer er færdige, og vi har opsat en vandmåler. Byggevand bestilles på ansøgningsblanket på website. For byggevandskasse opkræves et depositum på
kr. 7.400 ekskl moms.
Tillægspris ved flere enheder tilsluttet samme vandstik
Ved flere boligenheder tilsluttet 1 vandstik (f.eks. andelsboliger, rækkehuse og lejlighedskomplekser) betales fuld pris efter stikstørrelse for første enhed og
derefter en tillægspris på kr. 5.400 ekskl moms pr. efterfølgende enhed.
En enhed defineres ved, at der til den enkelte lejlighed/værelse er eget køkken og toilet/bad. I tilfælde, hvor ovennævnte ikke er opfyldt, foretages en
individuel vurdering af hvor meget enheden omfatter.
Sprinklerstik
Ved etablering af sprinklerstik betales tilslutningsbidrag. Herudover betales for materialer, anlægsomkostninger og timeløn til etablering. Stikket føres 1 meter
inden for skel.

PRISEN PÅ SPILDEVAND

Hvis du er tilsluttet kloak

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

620,00

775,00

41,09

51,36

Spildevand, årsforbrug mellem 501 og 20.000 kubikmeter, pr. kubikmeter

* 32,87

* 41,09

Spildevand, årsforbrug over 20.000 kubikmeter, pr. kubikmeter

* 16,43

* 20,54

Fast årligt vandafledningsbidrag, pr. kloakstik

Spildevand, årsforbrug op til 500 kubikmeter, pr. kubikmeter

* Prisreduktion forudsætter tilmelding til trappemodel i henhold til ”Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv. ”.
Se mere på www.trappetilmelding.dk

Hvis du er entreprenør
Aflevering på renseanlæg, pr. ton
Slam fra septiktanke, m.v.

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

150,00

187,50

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

51.900,00

64.875,00

TILSLUTNING TIL SPILDEVAND
Tilslutning, spildevand og regnvand
Boliger, pr. boligenhed
2

Erhvervsejendomme, pr. 800 m grundareal

Tilslutning, kun spildevand
Boliger, pr. boligenhed
2

Erhvervsejendomme, pr. 800 m grundareal

51.900,00

64.875,00

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

31.140,00

38.925,00

31.140,00

38.925,00

PRISEN FOR TØMNINGSORDNING

Tømningsordning, pr. år
Tømningsordning med 1 årlig tømning på rute

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

560,00

700,00

1.120,00

1.400,00

16,00

20,00

345,00

431,25

8,00

10,00

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Tillægspris ved hasteudkald

605,00

756,25

Forgæves kørsel

240,00

300,00

Tillægspris ved specialtømning, pr. tank pr. år

420,00

525,00

Tillægspris ved specialtømning for sommerhustømning, pr. tank pr. år

215,00

268,75

Tillægspris for tømning af tank over 3 kubikmeter, pr. overstigende kubikmeter

112,00

140,00

Tillægspris hvis entreprenør skal løfte et dæksel, der vejer over 50 kg ifm. tømning af bundfældningstank

140,00

175,00

Tømningsordning med 2 årlige tømninger på rute
Administrationsgebyr til Hjørring Kommune
Sommerhustømning med 1 tømning hvert 2. år på rute
Administrationsgebyr til Hjørring Kommune for sommerhustømning

Tillægsydelser

PRISEN PÅ SERVICEYDELSER

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Etablering af midlertidig vandforsyning. Derudover betales for opgjort forbrug.

1.500,00

1.875,00

Depositum for byggevandskasse

7.400,00

9.250,00

Serviceydelser for vand

Udskiftning af ødelagt vandmåler
Inden for arbejdstid

648,00

810,00

Uden for arbejdstid

852,00

1.065,00

1.200,00

1.500,00

Afprøvning af måler, betaling hvis målerens fejlvisning er mindre end 4%
Nedlægning af vandstik

Pris efter medgået tid og materialer
Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

125,00

156,25

Pris ekskl. moms

Pris inkl. moms

Flytteopgørelse

135,00

168,75

Oprettelse af betalingsaftale (afdragsordning)

100,00

100,00

40,00

50,00

Rykker for indberetning af måleraflæsning

135,00

168,75

Skønnet måleraflæsning ved manglende indberetning

316,00

395,00

40,00

50,00

212,00

265,00

Serviceydelser for spildevand
Leje af kloakbidragsmåler, fradragsmåler, årligt pr. måler

Øvrige betalinger og gebyrer

Faktura på papir, pr. faktura

Manglende anvendelse af automatisk telefonsvarer eller kundeportal ved indberetning af årlig
måleraflæsning
Bestilt måleraflæsning
Rykkergebyr ved manglende betaling

100,00

100,00

1.000,00

1.250,00

Manglende overholdelse af aftale om tilsyn, udskiftning og kontrol af måler

374,00

467,50

Tillægspris hvis montør eller entreprenør skal løfte et dæksel, der vejer over 50 kg ifm. målerskift eller
tømning af bundfældningstank

140,00

175,00

Genåbningsgebyr efter restancelukning

