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Betaling for serviceydelser, takster og gebyrer 2016  
 

OMRÅDE 

Priser  
ekskl. moms 

 

  

FÆLLES SERVICE OG RÅDGIVNING  

Timepriser, Alle pr. påbegyndt time:  

 Ingeniør/projektleder 600,- 

 Administration 380,- 

 Specialist opgaver herunder modellering 750,- 

 Driftsmedarbejder 380,- 

 Biler 70,- 

Tillæg efter normal arbejdstid + 100 %   

Opstilling af nødpumpe  
Leje af pumpe, pr. døgn 
Leje af 6” slanger (afregnes pr. meter), pr. døgn 
Diesel olie forbrug (afregnes efter dagspris på olie pr. liter) 
Hertil kommer nødvendigt timeforbrug 

 
1600,-  

6,-  
Dagspris  

Materialer, efter gældende dagspriser. Efter forbrug 

VANDFORSYNING  

Byggevand privat  
For opsætning og nedtagning af byggevandsmåler, herunder evt. nedtagning af gammel 
måler og opsætning af ny måler. Vand, statsafgifter og vandafledningsbidrag betales efter 
målt forbrug. jf. takstblad. (Der opsættes vingehjulsmålere) 

1500,- 
 

Byggevand erhverv  
For opsætning og nedtagning af byggevandsmåler, herunder evt. nedtagning af gammel 
måler og opsætning af ny måler. Vand, statsafgifter og vandafledningsbidrag betales efter 
målt forbrug. jf. takstblad. (Der opsættes fjernaflæste målere) 
 

1950,- 
 

Nedtagning af målere 
For nedtagning af målere (ifbm renovering/nedrivning af ejendom) 

490,- 

Lukning eller genoplukning 
Lukning af vand er momsfri 

490,- 

Målerafprøvning. 
Afprøvning af vandmåler fra akkrediteret firma inkl. nedtagning af eks. måler og opsætning af 
ny måler. Prøvningsattest fremsendes til rekvirenten.  
Hvis resultatet viser, at måleren er inden for grænsen, betaler kunden. 

2000,- 

Udskiftning af frostsprængt / defekt måler. ( excl. Måler ) 

 Indenfor normal arbejdstid. 

 Udenfor normal arbejdstid. 

 
490,- 
910,- 

Aflæsning af måler  
Såfremt forbrugeren rekvirerer personalet til aflæsning. 

490,- 
 

Udskiftning af måler  
Rekvireret nedtagning/opsætning af måler ( excl. Måler ) 

 Inden for normal arbejdstid 

 Udenfor normal arbejdstid 

 
 

490,- 
910,- 
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OMRÅDE 

Priser  
ekskl. moms 

 

  

Plombering af målere 
Plombering af målere i fbm. indgreb på eksisterende installation, rekvireret af kunde 

490,- 

Midlertidig vandtilslutning, rekvireret af kunden. Efter forbrug 

Målerpriser ud fra standard måletype og størrelse (Vingehjulsmålere) 

 Qn1,5-2,5 

 Qn 6 

 Qn 10 
Pris for nye måler inkl. forskruninger ved for eksempel frostsprængning, hærværk eller 
lignende. 

 
300,- 
550,- 

1050,- 
 

Målerpriser ud fra standard måletype og størrelse (Ultralydsmålere) 

 Qn 2,5 130 mm 

 Qn 2,5  105 mm 

 Qn 6 

 Qn 10 
Pris for nye måler inkl. forskruninger ved for eksempel frostsprængning, hærværk eller 
lignende. 
Priserne er kun for kunder i vandforsyningsområdet 

 
750,- 
750,- 

2000,- 
2400,- 

Udeblivelse af aftale 
Såfremt kunden udebliver fra en aftale og efter minimum 15 min. Ventetid 

200,- 
 

Køb af vand til tankbiler 
Køb af vand sker efter aftale med Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, og kun fra 
tilbageløbssikret aftapningshane på Døjsøvej. 

100,-  
pr. tankbil 

 

SPILDEVAND  

Modtagelse af slam fra bundfældningstanke, samletanke og andet spildevand der 
kommer uden for eget forsyningsområde. 
Aftømning må kun ske på Centralrenseanlægget i Skanderborg på modtageanlæg. 

29,80,- pr. 
aflæsset m3 
og kr. 100 i 
adm. Pr. vogn 

Renset spildevand 
Afhentning af renset spildevand 

Gratis 

Ansøgning om fradrag for vandafledning; Erhvervsvirksomheder 
Behandling af ansøgning for vand brugt i produktionen 

500,- 

ØVRIGE BETALINGER   

Manglende indbetaling, rykkergebyr 
Følger renteloven.  
Morarente pr. 1/1 og 1/7 udlånsrente og lovbestemt tillæg på 7 % jf. Nationalbanken. 

100,- 

Regningskopi  
Fremsendt pr. e-mail. 

50,- 

Betaling for udsendelse af regning med girokort eller regningskopi 
Fremsendt pr. post. 

40,- 

Betaling ved manuel udbetaling 100,- 

Flytte og slutopgørelse  
Pålægges regningen. 

100,- 

Ejendomsforespørgsler  
Pr. installation. 

100,- 
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