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momsfri

Målerstørrelse Qn 1,5

770,00 kr.

962,50 kr.

Målerstørrelse Qn 2,5

805,00 kr.

1.006,25 kr.
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2.520,00 kr.

3.150,00 kr.
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4.410,00 kr.
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7.623,75 kr.
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43.890,00 kr.
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4.636,00 kr.

5.795,00 kr.
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7.467,00 kr.

9.333,75 kr.
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15.843,00 kr.

19.803,75 kr.

Dimension 161 - 200 mm

21.528,00 kr.

26.910,00 kr.
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30.752,00 kr.

38.440,00 kr.
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Egen boring - pris pr. m3
Statsafgift vand (afgift for ledningsført vand):
Ejendomme uden måler opkræves for 170 m³ pr. år (sommerhuse 70 m³)

Måler - pris pr. år

Målerstørrelse større end Qn 15
Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside www.samn.dk,
hvor også betalingsvedtægt og regulativer findes under
www.samn.dk/publikationer
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Sprinklerstik - pris pr. år
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Forbrugspriser - Spildevand

Forbrugspriser - Spildevand

Bidragene dækker spildevand, der afledes til renseanlæg.

Bidragene dækker ejendomme med samletank i det åbne land.
Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandafledningsbidrag - Enheder MED måler
Pris pr. m3 (inkl. spildevandsafgift til staten)
Privat- og erhvervskunder:

27,43 kr.

34,29 kr.

Vandafledningsbidrag trin 1 (for forbrug fra 0 til 500 m³):

27,43 kr.

34,29 kr.

Vandafledningsbidrag trin 2 (for forbrug fra 501 til 20.000 m³):

21,94 kr.

27,43 kr.

Vandafledningsbidrag trin 3 (for forbrug fra 20.001 m³):

10,97 kr.

13,71 kr.

Boliger (forbruget fastsættes til 170 m³/år):

4.663,10 kr.

5.828,88 kr.

Sommerhuse (forbruget fastsættes til 70 m³/år):

1.920,10 kr.

2.400,13 kr.

2.331,55 kr.

2.914,44 kr.

647,00 kr.

808,75 kr.

Grundejeren sørger selv for betaling af tømning og transport

Grundejeren sørger selv for betaling af tømning og transport
(Forbruget fastsættes til 170 m³/år)

Ungdomsboliger og 1-værelses lejligheder:

Stikledningsbidrag

*Trappemodel
Trappemodellen er gældende for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår og
har et årligt vandforbrug større end 500 m³.
Særbidrag
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag. Særbidraget opkræves i
overensstemmelse med reglerne anført i ”Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand”.
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18,86 kr.

23,58 kr.

3.206,20 kr.

4.007,75 kr.

Vandafledningsbidrag - Enheder UDEN måler
Pris pr. år (inkl. spildevandsafgift til staten)

Vandafledningsbidrag - Enheder UDEN måler
Pris pr. år (inkl. spildevandsafgift til staten)

Fast årlig pris pr. stik:

Inkl. moms

Vandafledningsbidrag - Enheder MED måler
Pris pr. m³ (inkl. spildevandsafgift til staten)

Erhvervskunder med trappemodel*

(forbruget fastsættes til 85 m³/år):

Ekskl. moms
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Tømningsordning

Spildevandsafgift
Ekskl. moms

Inkl. moms

For bundfældningstanke
Ordinær tømning indtil 3 m³:

Spildevandsafgift til staten
Spildevandsafgiften reguleres af staten jf. Spildevandsafgiftsloven og er ikke momspligtig.
Afgiften betales af ejendomme, der har egen spildevandsrensning.

484,00 kr.

605,00 kr.

82,00 kr.

102,50 kr.

Tømning med traktor, lille vogn eller slamsuger:

915,00 kr.

1.143,75 kr.

Ekstra tømninger*:

699,00 kr.

873,75 kr.

Nedsivning efter en kommunal tilladelse, eller både mekanisk og biologisk rensning,
nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering:

0,79 kr.

Forgæves kørsel:

377,00 kr.

471,25 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering:

0,95 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning:

1,58 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation:

1,74 kr.

Tillæg for tank større end 3 m³, pr. m³:

For samletanke i kolonihaver

Momsfri
For enheder MED måler - pris pr. m³

888,00 kr.

1.110,00 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning:

2,06 kr.

Tømmemetode 2: Lille slamsuger med 2 mand og 150 meter slange

1.392,00 kr.

1.740,00 kr.

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation:

2,22 kr.

Tømmemetode 3: Trailerslamsuger med varebil

1.936,00 kr.

2.420,00 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning:

2,53 kr.

82,00 kr.

102,50 kr.

Både mekanisk rensning og kemisk fældning:

3,10 kr.

377,00 kr.

471,25 kr.

Andre:

6,01 kr.

Tømmemetode 1: Lille slamsuger med 20 meter slange

Tillæg for tank større end 3 m³, pr. m³:
Forgæves kørsel:
Tømning af en tank inkluderer tilsyn med tankens tilstand.
Alle priser for bundfældningstanke i tømningsordningen er inklusiv slambehandling.
Alle priser baseres på størrelsen af den tilsluttede tank.

For enheder UDEN måler

*Grundejer bestiller og afholder selv udgifter ved eventuelle ekstra tømninger udover den obligatoriske tømning.

Sommerhusforbruget fastsættes til 70 m³/år
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Boligforbruget fastsættes til 170 m³/år
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Tilslutningspris - Drikkevand

Tilslutningspris - Spildevand

Anlægsbidraget dækker omkostninger til fremføring af stikledning til grundskel.

Tilslutningsbidrag

Stikledning
diameter

Hovedanlægsbidrag

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag

Samlet bidrag
Ekskl. moms

Samlet bidrag
Inkl. moms

32 mm

4.042,00 kr.

5.235,00 kr.

11.772,00 kr.

21.049,00 kr.

26.311,25 kr.

40 mm

5.990,00 kr.

5.798,00 kr.

14.244,00 kr.

26.032,00 kr.

32.540,00 kr.

50 mm

7.792,00 kr.

6.319,00 kr.

16.709,00 kr.

30.820,00 kr.

38.525,00 kr.

63 mm

12.675,00 kr.

8.697,00 kr.

26.012,00 kr.

47.384,00 kr.

59.230,00 kr.

90 mm

27.237,00 kr.

15.788,00 kr.

37.463,00 kr.

80.488,00 kr.

100.610,00 kr.

110 mm

41.247,00 kr.

16.567,00 kr.

42.039,00 kr.

99.853,00 kr.

124.816,25 kr.

160 mm

92.604,00 kr.

19.424,00 kr.

51.416,00 kr.

163.444,00 kr.

204.305,00 kr.

200 mm

144.617,00 kr.

21.754,00 kr.

64.270,00 kr.

230.641,00 kr.

288.301,25 kr.

250 mm

331.002,00 kr.

39.883,00 kr.

124.080,00 kr.

494.965,00 kr.

618.706,25 kr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

9.052,00 kr.

11.315,00 kr.

Ekskl. moms

Inkl. moms

Spildevand og regnvand, pr. boligenhed:

53.595,00 kr.

66.993,75 kr.

Kun spildevand, pr. boligenhed:

32.157,00 kr.

40.196,25 kr.

Boliger

Erhverv
For erhvervsejendomme i byzone betales en tilslutning pr. hvert påbegyndt 800 m² matrikulært areal.
Kontakt Samn Forsyning vedrørende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone.

Der henvises iøvrigt til uddybende forklaringer på:
• www.samn.dk
• Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand i Horsens Kommune

Gebyr for afbrydelse af vandstik
Stikledning - udvendig dimension 32-63 mm:
Større end 63 mm:

Efter regning

Kvarterventiler (levering og montering af 2 kvarterventiler)
90 mm

12.160,00 kr.

15.200,00 kr.

110 mm

12.780,00 kr.

15.975,00 kr.

160 mm

17.440,00 kr.

21.800,00 kr.

200 mm

28.636,00 kr.

35.795,00 kr.

I forbindelse med udskiftning af vandledninger i vejareal tilbyder Samn Forsyning mod betaling af 3.500,00 kr.
uden moms at etablere et ø32 mm vandstik frem til skel ved ejendomme, som ikke har deres eget vandstik,
men deles om et fællesstik med naboen.
Der henvises iøvrigt til uddybende forklaringer på:
• www.samn.dk
• Regulativ for håndtering af drikkevand, Horsens Vand A/S

Side 8

Side 9

TAKSTBLAD HORSENS VAND A/S - 2022

TAKSTBLAD HORSENS VAND A/S - 2022

Generelt

Generelt

Ekskl. moms

Inkl. moms

Øvrige ydelser

Ekskl. moms

Inkl. moms

Øvrige gebyrer

Håndtering og fremsendelse af papirfaktura:

56,00 kr.

70,00 kr.

1. rykkerskrivelse:

100,00 kr.

momsfri

Kopi af regning:

56,00 kr.

70,00 kr.

2. rykkerskrivelse:

100,00 kr.

momsfri

Udarbejdelse af flytte/slutsopgørelse:

135,00 kr.

168,75 kr.

3. rykkerskrivelse/lukkevarsel:

100,00 kr.

momsfri

Gebyr for rykkeraflæsningskort:

135,00 kr.

168,75 kr.

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale. Hertil tilskrives renter*1:

135,00 kr.

momsfri

Udeblivelse af aftale ved eksempelvis målerskift, tilsyn m.m.:

506,00 kr.

632,50 kr.

Fogedgebyr til 1 ejer:

700,00 kr.

momsfri

Aflæsning af måler ved manglende selvaflæsning:

506,00 kr.

632,50 kr.

Fogedgebyr til 2 ejere:

1.000,00 kr.

momsfri

Skønnet aflæsning af måler ved manglende selvaflæsning:

135,00 kr.

168,75 kr.

Gebyr for lukkekørsel ved vandafbrydelse pga. manglende betaling*2:

1.012,00 kr.

momsfri

Afprøvning af vandmåler* (målerstørrelse Qn 1.5):

1.730,00 kr.

2.162,50 kr.

Gebyr for genåbning indenfor normal arbejdstid:

1.012,00 kr.

1.265,00 kr.

Erstatning af frostsprængt/ødelagt måler (målerstørrelse Qn 1.5):

1.220,00 kr.

1.525,00 kr.

* Inkl. omkostninger til ny vandmåler. Ved fejlvisninger over tilladelig værdi betales omkostningerne af
Samn Forsyning.

*1 Jvf. Nationalbankens udlånsrente +8%
*2 Hertil lægges eventuelle omkostninger til fogedgebyrer, låsesmed mm.

Henvendelser
Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700 Horsens
Tlf.: 7626 8700
mail@samn.dk
www.samn.dk
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