Takstblad
Vandforsyning og Spildevand
2021
Indholdsfortegnelse

Sidetal

Vandforsyning
Spildevand
Gebyrer
Priseksempel
Betalingsbetingelser
Henvendelser

2-4
5-7
8
9
10
11

Takstblad
Affaldstakster
2021
Indholdsfortegnelse
Ny gebyrstruktur for husholdningsaffald
Gebyrer for husholdninger (renovationsordning)
Gebyrer for erhverv

Sidetal
12 - 13
14 - 16
17

Takstblad 2021 - Vand og affald
Vandforsyning
Forbrugerpriser - vand
Variabel bidrag for vand pr. m3

2020
kr. ex. moms

2021
kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

9,00
6,18
0,19
15,37

9,00
6,35
0,00
15,35

11,25
7,94
0,00
19,19

Vand
Grøn afgift til staten*
Drikkevandsbidrag
I alt

* Fra 1. februar 2021 kommer der 0,19 kr. pr. kubikmeter til grundvandsbeskyttelse og indsatsplanlægning oveni
beløbet. Ved helårsafregning bliver beløbet der skal tillægges derfor 0,174 kr. pr. kubikmeter.
Fast bidrag pr. år efter målerstørrelse
Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100

kr. ex. moms

kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

680,00
912,00
1.820,00
3.040,00
7.280,00
12.132,00

680,00
912,00
1.820,00
3.040,00
7.280,00
12.132,00

850,00
1.140,00
2.275,00
3.800,00
9.100,00
15.165,00

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

204,00

204,00

255,00

1.354,90

1.350,23

-

til boliger

Privat brønd/boring
Administrationsgebyr for målerinstallation i privat
brønd/boring, pr. år
Ejendomme med egen brønd uden måler, drikkevandsbidrag og grøn afgift til staten, af 170 m3 pr. år*

* For ejere af ejendomme, der forsynes med vand fra egne boringer/brønde, og som skal betale vandafgift,
forhøjes afgiftsbeløbet med 25% (grøn afgift til staten: 7,94 kr.)
Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

49,77

49,75

62,19

Afprøvning af vandmåler på grundejerens
foranledning. Pris ved ingen målerfejl

760,00

760,00

950,00

Midlertidigt forbrug (f.eks. Byggevand)
minimum 5 m3 (vand og kloak inkl. statsafgifter)

248,85

248,77

310,96

Leje af brandhanemateriel ved aftapning
(ekskl. forbrug, som afregnes særskilt)

420,00

420,00

525,00

Opsætning/nedtagning af vandmåler, pr. udkørsel

420,00

420,00

525,00

Andre takster
Vand aftappet fra vandkiosk - pr. m3
(vand og kloak inkl. statsafgifter)
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Takstblad 2021 - Vand og affald
Vandforsyning
Andre takster (fortsat)

2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

376,00
580,00
952,00
2.400,00
3.612,00
4.460,00
432,00
644,00
428,00
644,00
680,00

380,00
580,00
960,00
2.420,00
3.640,00
4.488,00
428,00
648,00
428,00
648,00
680,00

475,00
725,00
1.200,00
3.025,00
4.550,00
5.610,00
535,00
810,00
535,00
810,00
850,00

Pris for ødelagt/bortkommen måler (frostsprængt)
(til boliger)
Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100
Betaling for lukning af vand - indenfor arbejdstiden
Betaling for lukning af vand - udenfor arbejdstiden
Betaling for genåbning af vand - indenfor arbejdstiden
Betaling for genåbning af vand - udenfor arbejdstiden
Vandstik ikke i brug

Tilslutningsbidrag - Vand
For vandtilslutning betales et tilslutningsbidrag, som består af et hovedbidrag, et forsyningsledningsbidrag
og et stikledningsbidrag.
Hovedbidrag

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

9.812,00

9.800,00

12.250,00

Flere boligenheder på samme stikledning
(pr. boligenhed) med fælles måler

7.360,00

7.352,00

9.190,00

Et-værelses-, kollegie, ungdoms- eller ældreboliger
(pr. boligenhed)

2.932,00

2.932,00

3.665,00

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 <
-

Fordelingstal
1,00
1,50
3,00
5,00
12,00
20,00
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Vandforsyning
2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

Forsyningsledningsbidrag til etablering og
renovering af ledning

8.392,00

8.380,00

10.475,00

Flere boligenheder på samme stikledning (pr. boligenhed) med fælles måler

6.292,00

6.292,00

7.865,00

Et-værelses-, kollegie, ungdoms- eller ældreboliger
(pr. boligenhed)

2.520,00

2.520,00

3.150,00

Forsyningsledningsbidrag

For sprinklerstik gælder, at der ikke skal installeres vandmåler. Hoved- og forsyningsledningsbidraget
beregnes ud fra den målerstørrelse, som svarer til den dimensionsgivende vandstrøm (qd).
Stikledningsbidrag

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

9.800,00
11.192,00

9.790,00
11.180,00

12.237,50
13.975,00

Stikledningsbidrag til etablering af stophane og
32/40/50 mm
63 mm

Tee-indskæring og større dimension stikledning udføres efter regning.
Betingelsen for at en ejendom kan tilsluttes er, at Vand og Affald har modtaget betaling for tilslutning.

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- eller 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- eller analog signal og visningen på målerens mekaniske
tælleværk vil afregningen finde sted på basis af det mekaniske tælleværks visning.
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Spildevand
Forbrugerpriser - kloak (vandafledningsbidrag)
2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

34,40

34,40

43,00

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

Ejendomme med egen brønd uden måler sættes til
standardforbrug 170 m3 pr. år

5.848,00

5.848,00

7.310,00

Ejendomme, hvor Svendborg Spildevand A/S'
spildevandspumper er tilsluttet ejers el-installation
(tryksatte systemer), får tilbagebetalt pr. m3

-1,10

-1,05

-1,31

Variabel bidrag
Kloak, variabel bidrag pr. m3*
* Inkl. afgift af spildevand til staten

* Den variable betaling for vandafledning er ændret, idet der er indført en trappemodel i 2014, hvor
opkrævningen nedsættes i forhold til forbruget, hvis dette er større end 500 m3. Betingelsen for reduktion
er, at der drives erhverv fra ejendommen på markedsmæssige vilkår. Ansøgning skal sendes til Naturstyrelsen,
som vi modtager data fra.
Trin 1
Trin 2
Trin 3
(0 - 500 m3)
(>500 - 20.000 m3)
(>20.000 m3)
År
m3-taksten er
m3-taksten er
m3-taksten er
2021
Ingen reduktion
20% under trin 1
60% under trin 1
Fast bidrag pr. år

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

312,00

312,00

390,00

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

Helårsbeboelse/sommerhus pr. tank indtil 2,5 m3
og dæksel der vejer 30 kg eller mindre *

628,00

632,00

790,00

Forgæves kørsel, pr. gang

212,00

216,00

270,00

Køb af dæksel

304,00

308,00

385,00

Kloak - fast bidrag pr. stik
Tømningsordning, pr. tømning

* Ved tank større end 2,5 m3 bliver bidrag forholdsmæssigt udregnet (individuel opgjort).
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Spildevand
Afgift af spildevand til staten for ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak
2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

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

0,75

0,79

-

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
kemisk fældning og filtrering, pr. m3

0,90

0,95

-

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation og kemisk fældning, pr. m3

1,50

1,58

-

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
denitrifikation , pr. m3

1,65

1,74

-

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
filtrering eller kemisk fældning, pr. m3

1,95

2,06

-

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og
biologisk rensning og nitrifikation, pr. m3

2,10

2,22

-

Både mekanisk og biologisk rensning, pr. m3

2,40

2,53

-

Både mekanisk, rensning og kemisk fældning, pr. m3

2,85

3,10

-

Andre, pr. m3

5,70

6,01

-

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed

51.964,00

51.752,00

64.690,00

For ejendomme hvor kun spildevand pålignes

31.176,00

31.052,00

38.815,00

Priser

Tilslutningsbidrag - Boliger*

* Ved anmodning fra off./privat bygherre om etablering af kloakstik skal der ligge en garantistillelse for eller
forudbetaling af tilslutningsbidraget.
Tilslutningsbidrag - Erhverv*

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 matrik. areal

51.964,00

51.752,00

64.690,00

For ejendomme hvor kun spildevand pålignes, pr.
påbegyndt 800 m2 matrik. areal

31.176,00

31.052,00

38.815,00

* Ved anmodning fra off./privat bygherre om etablering af kloakstik skal der ligge en garantistillelse eller en
forudbetaling af tilslutningsbidraget.
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Spildevand
Fast bidrag for målerinstallation
til måling af vandforbrug

2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

204,00

204,00

255,00

200,00

200,00

250,00

Fast bidrag for målerinstallation til måling af erhvervsmæssigt vandforbrug, der ikke ledes til kloak.
(Prisen dækker indkøb, administration og udskiftning
af vandmåler).
Fast bidrag for måler på regnvandsanlæg til
registrering af mængden af afledt spildevand.

Afværgevand (vandafledningsbidrag fra afværgeboringer), inkl. spildevandsbidrag til staten.
Reduceret bidrag efter godkendelse af Svendborg Spildevand A/S
Priser, pr. m3

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

Afværgevand

12,00

16,00

20,00

Kr. ex. moms

Kr. ex. moms

Kr. inkl. moms

12,00

16,00

20,00

Spildevand leveret på renseanlæg
Priser, pr. m3
Spildevand pr. m3 leveret på renseanlæg

Særbidrag for erhverv
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand*, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver
anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets
spildevandsanlæg. Særbidraget opkræves af spildevandsforsyningsselskabet i overensstemmelse med reglerne
i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.
Bekendtgørelse nr. 1375 af 2015 fastsætter nærmere om opgørelse af udgifter i § 6 på baggrund af opgørelse
af forureningsindhold efter §§ 3 og 4. Naturstyrelsens vejledning til bekendtgørelsen indeholder forslag til
gangbare formler.
Spildevandsudlederen skal for egen regning på Svendborg Spildevand A/S’ forlangende etablere afløbsledninger og prøvetagningsbrønde i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til prøvetagningen. Spildevandsudlederen er pligtig til at give Svendborg Spildevand de oplysninger, der er nødvendige for bidragsberegningen, herunder udgifter til energiforbrug, behandlingsomkostninger, slambortskaffelse,
vedligeholdelse, løn og afskrivninger, der hidrører fra den særlige renseløsning.
* Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenende stoffer end
husspildevand.
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Gebyrer
2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

Rykkergebyr – rykker 1 (momsfri)

100,00

100,00

-

Rykkergebyr – rykker 2 (momsfri)

100,00

100,00

-

0,00

0,00

-

Gebyr for manglende aflæsning

200,00

200,00

250,00

Gebyr for forgæves kørsel til en indgået aftale eller
ejer undlader at reagere på gentagne henvendelser

500,00

500,00

-

Gebyrer

Rykkergebyr – rykker 3 – oversendelse til SKAT

* Restancer forrentes efter Rentelovens bestemmelse.
Sikkerhedsstillelse
Vand og affald er berettiget til at forlange sikkerhed for fremtidig levering af vand, når forbrugeren er
registreret med restance. Undlader forbrugeren at stille sikkerhed, er Vand og Affald berettiget til at afbryde
forsyningen. Eventuelle følger af en afbrydelse er Vand og Affald uvedkommende. Forbrugeren bliver varslet
skriftligt om dagen for afbrydelsen. Sikkerhedsstillelsen forrentes ikke.
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Pris eksempler
Omkostning/pris (hvis man er tilsluttet anlæg fra Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S)
Priser, pr. m3

2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

9,00
6,18
0,19
34,40
49,77

9,00
6,35
0,00
34,40
49,75

11,25
7,94
0,00
43,00
62,19

2020
Kr. inkl. moms
8.087,63
1.240,00
9.327,63

2021
Kr. inkl. moms
8.084,70
1.240,00
9.324,70

Vand
Grøn afgift på vand til staten
Drikkevandsbidrag
Kloak, variabel bidrag
I alt
Samlet årlig pris for en familie med et årsforbrug på 130 m³
Variable bidrag
Faste afgifter
I alt
Ovenstående omkostninger fordeler sig således:

Spildevand, fast
bidrag
4,18%

Vand, fast bidrag
9,12%
vand, variabelt
bidrag
15,68%
Vand, grøn afgift
11,07%

Spildevand,
variabelt bidrag
59,95%

Vand,
drikkevandsbidrag
0,00%

Omkostning/pris (hvis man bor i parcelhus og har en 240 l affaldsbeholder til renovationstømning)
2020
Kr. ex. moms

2021
Kr. ex. moms

2021
Kr. inkl. moms

Boligbidrag, som dækker omkostninger til genbrugsbilen, haveaffald, genbrugsstationer, farligt affald (ny)
og ressourcespand ved husstanden (ny)

1.000,00

1.280,00

1.600,00

Tømning af 240 l affaldsbeholder

1.212,00

1.080,00

1.350,00

I alt

2.212,00

2.360,00

2.950,00

2020
Kr. / %
12.092,63
3.246,63
27%

2021
Kr. / %
12.274,70
3.280,70
27%

Priser

Samlet årlig omkostning for den viste familie, der er vand-, spildevandog affaldskunde, med et forbrug på 130 m3 vand, i totale omk.
Heraf udgør moms og afgifter til staten
Moms og afgifter til staten udgør i %
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Betalingsbetingelser
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 eller kvartalsvis efter selvaflæsning.
Ved overskridelse af forfaldsdatoen opkræves et gebyr samt rente efter rentelovens bestemmelser.
OVERSIGT OVER BETALINGSFRISTER
Måned
Januar

Betalingsfrist
05.01.2021
20.01.2021

Kørselstype
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Februar

05.02.2021
19.02.2021

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Marts

02.03.2021
05.03.2021
19.03.2021

Særbidrag, afregning og 1. á conto rate
Årsopgørelse og 1. á conto rate
Storforbrugere

April

06.04.2021
20.04.2021

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Maj

05.05.2021
20.05.2021

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juni

01.06.2021
04.06.2021
21.06.2021

Særbidrag, 2. á conto rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juli

05.07.2021
20.07.2021

Flytteopgørelser og 2. á conto rate
Storforbrugere

August

05.08.2021
20.08.2021

Flytteopgørelser
Storforbrugere

September

01.09.2021
06.09.2021
20.09.2021

Særbidrag, 3. á conto rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Oktober

05.10.2021
20.10.2021

Flytteopgørelser
Storforbrugere

November

05.11.2021
19.11.2021

Flytteopgørelser
Storforbrugere

December

01.12.2021
06.12.2021
20.12.2021

Særbidrag, 4. á conto rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Side 10

Takstblad 2021 - Vand og affald
Henvendelser
Ikrafttræden
Dette takstblad er gyldigt fra den 1. januar 2021 og erstatter tidligere udgaver.
Henvendelser
Vand og Affald
Ryttermarken 21
5700 Svendborg
Telefon: 6321 5515
Afregning og flytning
Telefon: 6321 5518
Telefontider:
Mandag - Torsdag
8.00 - 14.30
Fredag
8.00 - 14.00
E-mail: post@vandogaffald.dk
Hjemmeside: www.vandogaffald.dk
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Ny prisstruktur for husholdningsaffald
Med den nye affaldsordning indføres også en ny opdeling af den ”gamle”/nuværende renovationstakst. Der
vil fortsat være 2 takster som vi kender i dag, men strukturen bliver ændret:
-

Takst for Boligbidrag
Takst for Restaffald

Taksten for Boligbidraget fastlægges efter, hvilken type beboelse man bor i - se oversigt på side 4.
Boligbidraget dækker udgifterne til afhentning af pap/papir samt glas/metal ved husstanden, brug af
genbrugsstationer samt ordning for farligt affald, storskrald og haveaffald.

Taksten for Restaffald fastlægges ud fra om husholdningen er alene om sin løsning eller om man deler en
løsning (fællesløsning). Hvis man er alene om løsningen så fastsættes taksten efter størrelse på beholder
man har til rådighed til sit restaffald. Jo større beholdervolumen til restaffald, jo større takst. Hvis man
derimod er fælles om en løsning, så er det enten størrelse på beholder til restaffald eller type af beboelse,
der afgør taksten - se oversigt på side 5.
Taksten for restaffald dækker udgifter til afhentning af restaffald og madaffald ved husstanden.
Alle husstande betaler samme literpris for restaffaldet. Madaffaldet er inkluderet i taksten for restaffald,
både som en del af en rumopdelt beholder, og i en separat beholder.

Den samlede renovationstakst er summen af ovenstående to takster (og eventuelle tilkøbte ekstraydelser).

Regneeksempel på ny ordning kontra gammel ordning for husholdningsaffald
Nedenfor er givet to priseksempler på forskellen fra gammel til ny ordning.
Renovationstakst (i dag = 240 liter spand)
Boligbidrag (Parcelhus mv.)
Restaffald, 240 liter spand
I alt
Ovenstående skifte medfører en stigning på 6,7%

Renovationstakst (i dag = 110 liter sæk)
Boligbidrag (Parcelhus mv.)
Restaffald, 110 l sæk / 240 liter spand
I alt
Ovenstående skifte medfører en stigning på 27,7%

2020
inkl. moms
1.250,00
1.515,00
2.765,00

2021
inkl. moms
1.600,00
1.350,00
2.950,00

2020
inkl. moms
1.250,00
1.060,00
2.310,00

2021
inkl. moms
1.600,00
1.350,00
2.950,00
12

Renovationstakst (i dag = 110 liter sæk)
Boligbidrag (Parcelhus mv.)
Restaffald, 110 l sæk / dele ordning*
I alt
Ovenstående skifte medfører en stigning på 10,2%

2020
inkl. moms
1.250,00
1.060,00
2.310,00

2021
inkl. moms
1.600,00
945,00
2.545,00

* I den nye affaldsordning er det muligt for to eller flere husstande at gå sammen om en fællesløsning mod
en reduktion i taksten på 30%.
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Affald fra husholdninger
Renovationsordning
Alle husstande får indsamlet restaffald og madaffald hver 14. dag
Alle husstande får indsamlet papir/pap samt glas/metal hver 4. uge*
* Sommerhuse, dog kun hver 8. uge i perioden 1/10 - 31/3
* Kolonihaver, dog kun i perioden 1/4 - 30/9

Boligbidrag
Prisen er pr. år, men deles i to og opkræves halvårligt (marts / juli)
Type husstand*
Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv.
Lejlighed
Værelse
Sommerhus
Kolonihave

2020
inkl. moms
1.250,00
1.250,00
365,00
575,00
0,00

2021**
inkl. moms
1.600,00
1.120,00
640,00
640,00
160,00

*BBR-betegnelsen på en adresse kan tjekkes på www.bbr.dk
** Omkostningerne til boligbidraget er stigende generelt i 2021 da ressourcespanden ved husholdninger
samt ny ordning for farligt affald er indeholdt i boligbidraget fra 2021, jf. side 2 ovenfor.
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Restaffald
Prisen er pr. år, men deles i to og opkræves halvårligt (marts / juli)

Prisen for alm. tømning hver 14. dag*
240 liter spand, to rum
370 liter spand, to rum

2020
inkl. moms
(kun restaffald)
1.515,00
-

2021
inkl. moms
(restaffald/madaffald)
1.350,00
2.090,00

* Enkelte adresser hvor det fysisk ikke er muligt at have 2 spande, her vil der være mulighed for særskilt
aftale med Vand og Affald for en sækkeløsning til samme pris som en 240 liter spand.
* To eller flere adresser kan gå sammen om en fællesløsning mod en reduktion i taksten.

Fællesløsning (ved individuel afregning)*

Prisen for alm. tømning hver 14. dag
Pr. boligenhed, alm. husstand / lejl.
Pr. boligenhed, værelser
Pr. boligenhed, kolonihaver

2020
inkl. moms
(kun restaffald)
-

2021
inkl. moms
(restaffald/madaffald)
945,00
540,00
135,00

* Hvor mere end én boligenhed deler eller er fælles om én eller flere affaldsbeholdere.

Et-rums-beholdere (kun efter aftale med Vand og Affald)

Priser for alm. tømning hver 14. dag
140 liter spand, ét rum
190 liter spand, ét rum
240 liter spand, ét rum
370 liter spand, ét rum (kun restaffald)
400 liter container, ét rum (kun restaffald)
660 liter container, ét rum (kun restaffald)
770 liter container, ét rum (kun restaffald)
Midi-/vippecontainer pr. m3*
Nedgravet løsning pr. m3

2020
inkl. moms
(kun restaffald)
1.200,00
1.350,00
1.515,00
-

2021
inkl. moms
(restaffald/madaffald)
975,00
1.325,00
1.675,00
2.575,00

2.215,00
-

2.788,00
4.600,00
5.375,00

-

4.750,00
4.375,00

* Inkl. leje af container.
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Afhentning på grund (takst for 2 spande ved husstanden)
Priser for begge spande*
Afhentning på grund 0-25 meter fra skel
Afhentning på grund 25-50 meter fra skel

2020
inkl. moms
125,00
250,00

2021
inkl. moms
150,00
300,00

* Ved mere end 2 spande er prisen henholdsvis 75 kr. / 150 kr. ekstra pr. spand.
* Ved fællesløsning fastsættes taksten særskilt efter aftale med Vand og Affald.
* Vand og Affald skal godkende alle anmodninger om afhentning på grund. Adgangsvejen skal opfylde
arbejdstilsynets krav/bekendtgørelse.

Tillægspriser for ekstraordinær tømning af restaffald/madaffald
Priser for enkeltydelser
140 liter spand
190 liter spand
240 liter spand (ét eller to rum)
370 liter spand (ét eller to rum)
400 liter container
660 liter container
770 liter container
Midi-/vippecontainer pr. m3*
Nedgravet løsning pr. m3

2020
inkl. moms
110,00
120,00
135,00
-

2021
inkl. moms
115,00
130,00
150,00
200,00

145,00
-

200,00
280,00
315,00

-

600,00
550,00

2020
inkl. moms
65,00
30,00
-

2021
inkl. moms
90,00
50,00
25,00
300,00
50,00
100,00

-

150,00

Tillægspriser for ekstraydelser
Priser for enkeltydelser ved husholdninger
Eftertømning, pga. fejlsortering / ej sat frem
Tømning af ekstra sæk/poselukker
Løssalg af køkkenspand
Lås på spand / container (inkl. ombytning)
Ekstra nøgle til gravitationslås
Ændring af spand / container (kapacitet)
Ekstraordinær tømning af ressourcespand
(alle størrelser)
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Affald fra virksomheder (erhvervsaffald)
Genbrugsstationer
Priser for adgang for erhverv
Pris pr. besøg*

2020
inkl. moms
125,00

2021
inkl. moms
125,00

* Prisen er uafhængig af køretøj, trailer og affaldstyper. Dog opkræves farligt affald og
dagrenovationslignende affald særskilt.
Vilkår for adgang
-

Varevogne max. 3.500 kg. + trailer
Kun håndaflæsning på pladserne (ingen hjælpemidler til aflæsning)
Adgang også for udenbys virksomheder

Tillægspriser til erhverv for aflevering af
affald på genbrugsstationer
Spildolie til genbrug
Andet farligt affald - pr. kg.
Dagrenovationslignende affald, pr. sæk*

2020
inkl. moms
0,00
10,00
30,00

2021
inkl. moms
0,00
10,00
50,00

* Erhvervsvirksomheder der har dagrenovationslignende affald, kan aflevere dagrenovation på
genbrugsstationen.

* Erhvervsvirksomheder der har dagrenovationslignende affald, har også mulighed for at få en
restaffaldsspand på henteordning til samme pris som husholdninger.
* Blandet bolig og erhverv har mulighed for at tilmelde sig affaldsordning med afhentning af både
energispand og ressourcespand i en særskilt aftale med Vand og Affald.
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