Takstblad 2009
for

Almindelige forbrugerpriser

Vandforsyning

Vand
Priser, pr. m³
Vand

Kr. inkl. moms

8,13
6,25

Grøn afgift til staten

Fast afgift pr. år efter målerstørrelse
Priser
Qn 2,5

Kr. inkl. moms

til boliger

Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100
Ejendomme med egen indvinding uden måler, standardforbrug 170 m³ pr. år. Grøn afgift til staten.

731,00
973,00
1.947,00
3.245,00
7.794,00
12.978,00
1.062,50

Privat brønd/boring
Priser

Fast bidrag for målerinstallation i privat brønd/boring, pr. år
(Prisen dækker indkøb og administration af vandmåler).
Grøn afgift til staten, pr. m³

Kr. inkl. moms
208,00
6,25

Andre takster
Priser

Kr. inkl. moms

Vand aftappet fra brandstander, pr. m3
Grøn afgift til staten, pr. m³
I alt

16,27
6,25
22,52

Mindstebetaling, inkl. grøn afgift til staten

125,00

Afprøvning af vandmåler Qn 2,5. Større måler efter regning
Gebyr ved for sen indsendelse af selvaflæsningskort
vedrørende vandforbrug
Byggevand (vand og kloak inkl. statsafgifter) 47,52 kr. pr.
m3 - dog minimum betaling for 5 m³
Udpumpning af brandhane
Erstatning for ødelagt/bortkommen måler
Qn 2,5 til boliger
Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100
Betaling for genåbning af vand
Vandstik ikke i brug

430,00
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147,00
237,60
257,00
480,00
810,00
1.567,00
5.019,00
6.070,00
7.334,00
354,00
731,00
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Tilslutningsafgift - Vand
For vandtilslutning betales en tilslutningsafgift, som består af et hovedbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Priser

Kr. inkl. moms

Hovedbidrag
til etablering og vedligeholdelse af vandværker og boringer.
Hovedbidraget reguleres efter målerstørrelse.
Målerstørrelse
Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100

Vandstrøm
0,00 < qd < 0,95
0,95 < qd < 1,75
1,75 < qd < 3,50
3,50 < qd < 5,40
5,40 < qd <

10.915,00

Fordelingstal
1,0
1,5
3,0
5,0
12,0
20,0

Boligblok med flere lejligheder på samme stikledning (pr.
lejlighed)

8.187,00

Et-værelses kollegie-, ungdoms- eller ældreboliger

3.275,00

Priser

Kr. inkl. moms

Forsyningsledningsbidrag
til etablering og renovering af forsyningsledninger.

9.358,00

Boligblok med flere lejligheder på samme stikledning (pr.
lejlighed)

7.018,00

Et-værelses kollegie-, ungdoms- eller ældreboliger

2.807,00

For sprinklerstik gælder, at der ikke skal installeres vandmåler. Hovedbidraget og forsyningsledningsbidraget beregnes som 20 % af den målerstørrelse, som svarer til den dimensionsgivende
vandstrøm (qd)

Priser

Kr. inkl. moms

Stikledningsbidrag
til etablering af stikledning og stophane.

40/50 mm
63 mm

10.915,00
12.476,00

Tee-indskæring og større dimension stikledning udføres efter
regning. Stikledninger længere end 12 m. målt mellem
anboring og grundgrænse udføres efter regning.
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Vandmålere med puls– eller analog signalgiver
Nyinstallation

Ved nyinstallation af vandmåler med puls- eller analog signalgiver afholdes udgiften af rekvirent eller
ejer af ejendommen fratrukket katalogpris for en tilsvarende standardvandmåler.

Udskiftning

Ved udskiftning af en vandmåler til måler med puls/analog signal afholdes udgiften ligeledes af
rekvirent eller ejer. Målerprisen fratrækkes restværdien af standardvandmåleren, idet fradragsprisen
(restværdien) af den installerede vandmåler nedskrives årligt med 10% af katalogprisen på
udskiftningsdatoen.

Afregning for vandforbrug

I tilfælde af forskel mellem målervisning målt ved puls/analog signal og visningen på målerens
mekaniske tælleværk vil afregningen finde sted på basis af det mekaniske tælleværks visning.

4

Revideret, den 29. januar 2009

Spildevand
Kloak (vandafledningsbidrag), incl. spildevandsafgift til staten
Priser, pr. m³

Kr. inkl. moms

Kloak

33,14

Tømningsordning, pr. tømning
Priser

Kr. inkl. moms

Helårsbeboelse / sommerhus pr. tank indtil 2 m³
Tank større end 2 m³ (max. 6 m³)
Forgæves kørsel, pr. gang

657,00
1.313,00
207,00

Spildevandsafgift til staten for ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak.
Priser

Kr.

Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både
mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation, kemisk fældning og filtrering, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
kemisk fældning og filtrering, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation og kemisk fældning, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
denitrifikation, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
filtrering eller kemisk fældning, pr. m3
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og
biologisk rensning og nitrifikation, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, pr. m3

1,40
1,60

Både mekanisk og rensning og kemisk fældning, pr. m3

1,90

Andre, pr. m3

3,80

0,50
0,60
1,00
1,10
1,30

Tilslutningsafgift - Boliger
Priser

Kr. inkl. moms

Tilslutningsafgift pr. boligenhed
For ejendomme hvor kun spildevand pålignes

56.887,66
34.132,60

Tilslutningsafgift - Erhverv
Priser

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl.
moms

Tilslutningsafgift pr. påbegyndt 800 m² matrikulært
45.510,13
56.887.66
areal
Der henvises iøvrigt til Svendborg Kommunes “Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg”.
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Afværgevand (vandafledningsbidrag fra afværgeboringer), incl. spildevandsafgift til
staten. Reduceret bidrag efter godkendelse af Svendborg Kommune
Priser, pr. m³

Kr. inkl. moms

Afværgevand

11,19

Driftssærbidrag for erhverv

Der betales særbidrag for udledning af krom på 9.696 kr. pr. kg krom.
Yderligere oplysninger om driftssærbidrag for erhverv kan fås ved henvendelse til Miljø og teknik,
afdeling for natur og miljø.
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Pris-eksempler
Vandpris (hvis man er tilsluttet Svendborg Vandforsyning og offentlig kloak)
Priser, pr. m³

Kr. ekskl. moms

Vand
Grøn afgift på vand til staten
Kloak
Spildevandsafgift til staten

6,50
5,00
26,11
0,40
38,01

I alt

Kr. inkl. moms

8,13
6,25
32,64
0,50
47,52

Hvad en vand-krone går til for en familie, der bruger 130 m³ vand om året.

20,0%

9,4%
0,8%

8,5%
12,2%

49,1%

Grøn afgift på vand til staten
Spildevandsafgift til staten
Kloak
Vand
Fast afgift, vand
Moms

Samlet årlig pris for en familie med et årsforbrug på 130 m³ á 47,52 kr. = 6.177,60 + fast
afgift 731,00 kr. i alt 6.908,60 kr., heraf 2.084,50 kr. (moms og afgifter) til staten.
Tilslutningsafgift for vand
Installation med Qn 2,5 måler, f.eks. énfamiliehus
Hovedbidrag
1 x 10.915,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (40 mm)
I alt
Installation med Qn 6 måler
Hovedbidrag
1,5 x 10.915,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (50 mm)
I alt
Installation med Qn 10 måler
Hovedbidrag
3 x 10.915,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (63 mm)
I alt
Ejendom med f.eks. 5 boliger på samme stikledning
Hovedbidrag
5 x 8.187,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag 5 x 7.018,00 kr.
Stikledningsbidrag (50 mm)
I alt
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Kr. inkl. moms

10.915,00
9.358,00
10.915,00
31.188,00
16.372,50
9.358,00
10.915,00
36.645,50
32.745,00
9.358,00
12.476,00
54.579,00
40.935,00
35.090,00
10.915,00
86.940,00
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Betalingsbetingelser
Vand og spildevand

Der opkræves á conto 2 gange årligt. På grundlag af selvaflæsningen pr. 31. december foretages
årsafregningen samtidig med opkrævning af 1. rate for det efterfølgende år.
For storforbrugere afregnes månedsvis efter selvaflæsning.
Ved overskridelse af forfaldsdatoen opkræves et gebyr samt rente efter rentelovens bestemmelser.
OVERSIGT OVER BETALINGSFRISTER
MÅNED

BETALINGSFRIST

KØRSELSTYPE

Januar

05.01.2009
20.01.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Februar

05.02.2009
20.02.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Marts

05.03.2009
20.03.2009

Årsopgørelse og 1. á conto-rate
Storforbrugere

April

06.04.2009
20.04.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Maj

05.05.2009
20.05.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juni

05.05.2009
19.06.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juli

06.07.2009
20.07.2009

Flytteopgørelser og 2. á conto-rate
Storforbrugere

August

05.08.2009
20.08.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

September

04.09.2009
21.09.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Oktober

05.10.2009
20.10.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

November

05.11.2009
20.11.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere

December

04.12.2009
21.12.2009

Flytteopgørelser
Storforbrugere
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Ikrafttræden
Dette takstblad er gyldigt fra den 1. januar 2009 og erstatter tidligere udgaver.

Henvendelser
Svendborg Vand
Ryttermarken 21
5700 Svendborg

Telefon: 6321 5515
Fax.nr.: 6222 4624

Afregning og flytning
Telefon: 6321 5518

Åbningstider:

Mandag - Torsdag 8.00 - 14.30
Fredag
8.00 - 14.00
E-mail: vand@svendborgvand.dk
Hjemmeside: www.svendborgvand.dk
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