TAKSTBLAD 2017
FOR HÅNDTERING AF
DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

DRIKKEVAND
VANDPRIS - PR. M³

Uden moms

Med moms

Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år:

3,92 kr.

4,90 kr.

Vandpris ved forbrug over 100.000 kr. / år:

1,96 kr.

2,45 kr.

Statsafgift vand (afgift for ledningsført vand):

5,86 kr.

7,33 kr.

Drikkevandsbidrag til staten (drikkevandsbeskyttelse):

0,39 kr.

0,49 kr.

Statsafgift vand (afgift for ledningsført vand):

7,33 kr.

momsfri

Drikkevandsbidrag til staten (drikkevandsbeskyttelse):

0,49 kr.

momsfri

288,00 kr.

360,00 kr.

0 - 40 mm:

499,00 kr.

623,75 kr.

41 - 50 mm:

743,00 kr.

928.75 kr.

51 - 63 mm:

2.767,00 kr.

3.458,75 kr.

64 - 90 mm:

4.549,00 kr.

5.686,25 kr.

91 - 110 mm:

7.327,00 kr.

9.158,75 kr.

111 - 160 mm:

15.546,00 kr.

19.432,50 kr.

161 - 200 mm:

21.124,00 kr.

26.405,00 kr.

201 - 250 mm:

29.999,00 kr.

37.498,75 kr.

251 - 280 mm:

36.329,00 kr.

45.411,25 kr.

EGEN BORING - PRIS PR. M³

Ejendommen uden måler opkræves for 170 m³ pr. år (fritidsboliger 70 m³):
ADMINISTRATIONSBIDRAG - PRIS PR. ÅR
Betales pr. måler på en ejendom:
STIKLEDNINGSBIDRAG - PRIS PR. ÅR

Bidragene er også gældende for sprinklerstik.
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LÆS MERE OM VORES
VANDVÆRKER PÅ
WWW.SAMN.DK
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ANLÆGSBIDRAG - DRIKKEVAND

Stikledning
diameter

Hovedanlægsbidrag

Forsyningsledningsbidrag

Stikledningsbidrag

Samlet bidrag
ekskl. moms

Samlet bidrag
inkl. moms

32 mm

3.966,00 kr.

5.137,00 kr.

11.551,00 kr.

20.654,00 kr.

25.817,50 kr.

40 mm

5.878,00 kr.

5.690,00 kr.

13.977,00 kr.

25.545,00 kr.

31.931,25 kr.

50 mm

7.646,00 kr.

6.200,00 kr.

16.396,00 kr.

30.242,00 kr.

37.802,50 kr.

63 mm

12.437,00 kr.

8.534,00 kr.

25.524,00 kr.

46.495,00 kr.

58.118,75 kr.

90 mm

26.727,00 kr.

15.492,00 kr.

36.761,00 kr.

78.980,00 kr.

98.725,00 kr.

110 mm

40.474,00 kr.

16.256,00 kr.

41.251,00 kr.

97.981,00 kr.

122.476,25 kr.

160 mm

90.869,00 kr.

19.060,00 kr.

50.452,00 kr.

160.381,00 kr.

200.476,25 kr.

225 mm

186.666,00 kr.

22.492,00 kr.

69.974,00 kr.

279.132,00 kr.

348.915,00 kr.

250 mm

324.798,00 kr.

39.135,00 kr.

121.754,00 kr.

485.687,00 kr.

607.108,75 kr.

280 mm

565.149,00 kr.

68.095,00 kr.

211.852,00 kr.

845.096,00 kr.

1.056.370,00 kr.
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Anlægsbidraget jvf. tabellen side 4 dækker omkostninger til fremføring af stikledning til grundskel.
Anlægsbidraget dækker omkostninger til den samlede
tilslutning til vandforsyningen, såfremt grundskel er
placeret i umiddelbar nærhed af det eksisterende forsyningsledningsnet. Såfremt grundskel ikke er placeret i
umiddelbar nærhed af det eksisterende forsyningsledningsnet, betales udover anførte anlægsbidrag for de
faktiske omkostninger til etablering af en ny forsyningsledning.

Stikledningens dimension beregnes efter kapacitetsbehovet, som skal oplyses ved bestilling af stikledningen.
Stikledninger udføres ikke i dimensioner mindre end
ø32 mm.
Horsens Vand udleverer efter anmodning en forbrugsmåler pr. bolig/erhvervsenhed.
Etablering af sprinklerstik afregnes efter anførte
anlægsbidrag, tillagt faktisk afholdte udgifter for levering
og montering af kvarterventiler.

For tilslutning af en beboelsesenhed i det åbne land,
hvor grundskellet ikke er placeret i umiddelbar nærhed af det eksisterende forsyningsledningsnet, betales
udover anførte anlægsbidrag for de faktiske omkostninger til etablering af en ny forsyningsledning. Dog
maksimalt 2 gange det aktuelle stikledningsbidrag pr.
enhed for etablering af en ny forsyningsledning.
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GENERELT (for tabellen side 4)
FLERE BOLIGENHEDER PÅ SAMME MATRIKEL
Ved byggeri af flere boligenheder på samme matrikel
betales ét stikledningsbidrag i forhold til den ansøgte
stikstørrelse. Herudover betales for hver boligenhed
ét hovedanlægsbidrag og ét forsyningsledningsbidrag
svarende til en stikstørrelse på ø32 mm.
BLANDET BOLIG OG ERHVERV PÅ SAMME
MATRIKEL
Ved byggeri hvor bolig- og erhvervsenheder er beliggende i samme bygning og deler stik, betales for den
dyreste af beregningsmetoderne ”flere boligenheder på
samme matrikel” og ”samlet bidrag” i henhold til stikstørrelsen.
OM- OG TILBYGNING
Uændret anvendelse af bygninger:
Hvis ombygningen kræver en forøgelse af stikledningsdimensionen eller antallet af boligenheder forøges,
betales anlægsbidrag. Anlægsbidragets størrelse
reduceres med allerede betalte hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag. Tidligere betalte stikledningsbidrag
dækker omkostninger til tidligere faktisk udførte arbejder og tilbagebetales ikke.
Ændret anvendelse af bygninger:
Hvis bygningens anvendelse ændres fra f.eks. industri,
skole eller lignende til boliger, betales anlægsbidrag i
henhold til dette takstblad og ovenstående afsnit vedr.
”Flere boligenheder på samme matrikel”.
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Anlægsbidragets størrelse reduceres med allerede
betalte hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag.
Tidligere betalte stikledningsbidrag dækker omkostninger til tidligere faktisk udførte arbejder og tilbagebetales ikke.
AFBRYDELSE AF STIK
Omkostninger til afbrydelser af gamle stik afregnes i
forhold til faktisk afholdte udgifter.
BYGGEMODNINGER
Ved byggemodninger betales anlægsbidrag for hver
enkelt matrikel. Endvidere betaler bygherrer for de
faktiske omkostninger til etablering af nye forsyningsledninger. Bygherrer kan, hvis det ønskes, forestå
entreprenørarbejderne (gravearbejdet). Horsens Vand
forestår i alle tilfælde levering og etablering af vandledninger ved byggemodningen.
OPGØRELSE AF FAKTISK AFHOLDTE UDGIFTER
Faktisk afholdte udgifter, der ikke er indeholdt i
anlægsbidraget til det enkelte stik, som f.eks. omkostninger til etablering af ny forsyningsledning, flytning af
ledninger og afbrydelser af stik, afregnes efter medgået
tid og i henhold til Horsens Vands gældende prisliste for
serviceydelser. Omkostninger til levering af materialer
(rør, fittings mv.) afregnes efter Horsens Vands indkøbspriser tillagt 15 % i administrationsgebyr.

HORSENS VAND A/S
LEVERER HVERT ÅR
4 MILLIONER KUBIKMETER
RENT DRIKKEVAND
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SPILDEVAND
SPILDEVAND
Bidragene betales for spildevand, der afledes til renseanlæg.							
VANDAFLEDNINGSBIDRAG
For enheder med måler - pris pr. m³ 				
Privat og erhvervskunder

Uden moms
28,62 kr.

Med moms
35,78 kr.

0,60 kr.

0,75 kr.

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

28,62 kr.

35,78 kr.

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

23,94 kr.

29,93 kr.

Vandafledningsbidrag trin 3 (for forbrug fra 20.001 m³):

14,59 kr.

18,24 kr.

0,60 kr.

0,75 kr.

20,06 kr.

25,08 kr.

Betales pr. enhed
Prisen er inklusiv spildevandsafgift til staten
Boliger (forbruget fastsættes til 170 m³ / år):

4.967,00 kr.

6.208,75 kr.

Sommerhuse (forbruget fastsættes til 70 m³ / år):

2.045,00 kr.

2.556,25 kr.

2.484,00 kr.

3.105,00 kr.

2.535,00 kr.

3.168,75 kr.

Spildevandsafgift til staten (betales udover vandafledningsbidrag):
Erhvervskunder med trappemodel*

Spildevandsafgift til staten (betales udover vandafledningsbidrag):
Ejendomme med samletank for spildevand:
(inklusiv spildevandsafgift til staten)
Grundejeren sørger selv for betaling af tømning og transport.
For enheder uden måler - pris pr. år

Ungdomsboliger og 1-værelses lejlighed
(forbruget fastsættes til 85 m³ / år ):
Ejendomme uden måler, betaling for aflevering fra
samletank, pr. år:
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STIKLEDNINGSBIDRAG
Pris pr. år
					
Fast årligt beløb:

Uden moms
593,00 kr.

Med moms
741,25 kr.

SÆRBIDRAG

* TRAPPEMODEL

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag. Særbidraget opkræves i
overensstemmelse med reglerne anført i ”Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand”.

Trappemodellen er gældende for ejendomme, hvorfra
der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige
vilkår og har et årligt vandforbrug større end 500 m³.
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SPILDEVAND
TILSLUTNINGSBIDRAG
Boliger

Uden moms

Med moms

Spildevand og regnvand, pr. boligenhed:

49.115,00 kr.

61.393,75 kr.

Kun spildevand, pr. boligenhed:

29.469,00 kr.

36.836,25 kr.

Erhverv
For erhvervsejendomme i byzone betales en tilslutning pr. hvert påbegyndt 800 m² matrikulært areal.
Kontakt Horsens Vand vedrørende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone.
SPILDEVANDSAFGIFT
Afgiften betales af ejendomme, der har egen spildevandsrensning.
Spildevandsafgiften reguleres af staten og er ikke momspligtig. Afgiften betales pr. m³.
Nedsivning efter en kommunal tilladelse, eller både mekanisk og biologisk rensning,
nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering:

0,75 kr.

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

0,90 kr.

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

1,50 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation:

1,65 kr.

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

1,95 kr.

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

2,10 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning:

2,40 kr.

Både mekanisk rensning og kemisk fældning:

2,85 kr.

Andre:

5,70 kr.
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HORSENS VAND A/S
HÅNDTERER ÅRLIGT
12 MILLIONER KUBIKMETER
REGNVAND OG SPILDEVAND
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TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE

				

Horsens Kommune, fastland

Uden moms

Med moms

Ordinær tømning indtil 3 m³:

504,00 kr.

630,00 kr.

Tømning af ekstra tank fra samme tømningsposition:

294,00 kr.

367,50 kr.

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

100,00 kr.

125,00 kr.

Tømning med lille bil eller traktor, merudgift udover ordinær tømning:

536,00 kr.

670,00 kr.

Tømning udenfor rute:

536,00 kr.

670,00 kr.

Forgæves kørsel 1. gang:

245,00 kr.

306,25 kr.

Forgæves kørsel 2. gang:

320,00 kr.

400,00 kr.

Ordinær tømning indtil 3 m³:

562,00 kr.

702,50 kr.

Tømning af ekstra tank fra samme tømningsposition:

294,00 kr.

367,50 kr.

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

100,00 kr.

125,00 kr.

Forgæves kørsel 1. gang:

245,00 kr.

306,25 kr.

Forgæves kørsel 2. gang:

320,00 kr.

400,00 kr.

Horsens Kommune, Endelave

På Endelave foranlediges tømning af tank udenfor rute af grundejeren selv.
Alle priser for bundfældningstanke i tømningsordningen er inklusiv slambehandling.
Grundejeren bestiller og afholder selv udgifterne ved eventuelle ekstra tømninger.

12

HORSENS VAND A/S
STÅR FOR TØMNING AF 2.500
BUNDFÆLDNINGSTANKE
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ØVRIGE YDELSER
Fremsendelse af papirfaktura / aflæsningskort (papir)
Kopi af regning
Udeblivelse af aftale ved eksempelvis målerskift, tilsyn m.m.
Gebyr for rykkeraflæsningskort
Udarbejdelse af flytteopgørelse
Aflæsning af måler ved manglende selvaflæsning
Skønnet aflæsning af måler ved manglende selvaflæsning
Afprøvning af vandmåler* (målerstørrelse Qn 1.5)
Erstatning af frostsprængt/ødelagt måler (målerstørrelse Qn 1.5)

Uden moms

Med moms

55,00 kr.
55,00 kr.
506,00 kr.
135,00 kr.
135,00 kr.
506,00 kr.
135,00 kr.
1.730,00 kr.
1.220,00 kr.

68,75 kr.
68,75 kr.
632,50 kr.
168,75 kr.
168,75 kr.
632,50 kr.
168,75 kr.
2.162,50 kr.
1.525,00 kr.

Afbrydelse af stik betales efter regning.
Vand til byggebrug leveres uden måler til enkelttilslutninger. Ved større byggerier afregnes efter byggevandsmåler, som udleveres af Horsens Vand A/S. Der betales et depositum på kr. 5.000,00 uden moms for udlån af
byggevandsmåler.
Ønskes det at få fjernaflæsningssignal fra vandmåleren, afregnes CTS boks særskilt i hvert tilfælde.
* Inkl. omkostninger til ny vandmåler. Ved fejlvisninger over tilladelig værdi betales omkosteningerne af Horsens Vand A/S.
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ØVRIGE GEBYRER
1. rykkerskrivelse
2. rykkerskrivelse
3. rykkerskrivelse
Gebyr for oprettelse af betalingsaftale (hertil lægges den til enhver tid
gældende rentesats)
Fogedgebyr til 1 ejer
Fogedgebyr til 2 ejere
Gebyr for lukkevarsel (varsel om afbrydelse af vandforsyningen ved manglende betaling)
Gebyr for lukkekørsel* (afbrydelse af vandforsyningen pga. manglende
betaling)
Gebyr for genåbning udenfor normal arbejdstid
Gebyr for genåbning indenfor normal arbejdstid

Uden moms

Med moms

100,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.

momsfri
momsfri
momsfri

75,00 kr.
700,00 kr.
1.000,00 kr.

momsfri
momsfri
momsfri

100,00 kr.

momsfri

1.012,00 kr.
1.012,00 kr.

momsfri
1.265,00 kr.

506,00 kr.

632,50 kr.

* Hertil lægges de faktiske omkostninger til fogedgebyrer, låsesmed mm.
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KONTAKTINFORMATION

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

