
 
 
 

 TAKSTBLAD 2016 
 Vand                  
 
 

Takster er gældende til d. 31. december 2016 

 

TAKSTER VAND 
 
I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. 
 
 

Tilslutningsbidrag Boliger: Kr. excl. moms Kr. inkl. moms 

Eksisterende områder: 

Tilslutningsbidrag:  
Omfatter bidrag til hovedanlæg (kr. 8.863) og forsy-
ningsledningsbidrag (kr. 17.149). Beløbet er incl. grave-
arbejde. 

 

Enfamiliehuse og ejerlejligheder med særskilt ho-
vedmåler (Døgnforbrug =1m3/døgn) 

Efterfølgende lejlighed i udlejningsejendomme 
med flere lejligheder (med fælles hovedmåler og 
bimåler i hver lejlighed)  

 
Stikledningsbidrag: 

Op til ø 40 stikledning inkl. stophane for parcelhus/ bo-
ligenhed  

ø40 – ø63 stikledning inkl. stophane for parcelhus/ bo-
ligenhed 

Stikledning inkl. stophane i større dimensioner end 
ovennævnte udføres efter aftale/faktiske omkostninger 

 

 
 

 

 

 
26.012,00 

 

9.625,00 

 

 

 
5.982,00 

 
 

8.973,00 

 

 
 
 

 

 

32.515,00 

 

12.031,25 

 

 

 
7.477,50 

 

11.216,25 

 

Nye områder: 

Byggemodninger og område hvor der ikke skal graves 
nye stikledninger. 

Tilslutningsbidrag: 

Tilslutningsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg  
(kr. 8.863) og forsyningsledningsbidrag (kr. 7.179)  
(Udstykker/ bygherre udfører og betaler for selve grave-
arbejdet. Vandforsyningen udfører og betaler for selve 
ledningsanlægget) 

 

 

 

    

Enfamiliehuse og ejerlejligheder med særskilt ho-
vedmåler (Døgnforbrug =1m3/døgn) 

Efterfølgende lejlighed i udlejningsejendomme 
med flere lejligheder (med fælles hovedmåler og 
bimåler i hver lejlighed) 

 

16.042,00 

 

9.625,00 

 

 

20.052,50 

 

12.031,25 

 



 

 

 

 

 

Stikledningsbidrag: 

Op til ø 40 stikledning inkl. Stophane for parcel-
hus/boligenhed 

ø40 – ø63 stikledning inkl. stophane for parcelhus/ bo-
ligenhed 

 

Stikledning inkl. stophane i større dimensioner end 
ovennævnte udføres efter aftale/faktiske omkostninger 

 

Tilslutningsbidrag Erhverv: 

Erhvervsbyggeri, industri, institutioner**): 

Tilslutningsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg (kr. 
8.863) og forsyningsledningsbidrag (kr. 11.965)  

(Udstykker/ bygherre udfører og betaler for selve grave-
arbejdet. Vandforsyningen udfører og betaler for selve 
ledningsanlægget) 

(Døgnforbrug = 1m3/døgn) 

 

 

 

 

 

5.982,00 
 

8.973,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.477,50 
 

11.216,25 

 

 

 

 

 

Erhvervsejendom med særskilt hovedmåler med 
måler størrelse 2,5 m3/h 

Ved 6 m3/h 

Ved 10 m3/h 

Ved 15 m3/h 

Ved 20 m3/h 

Ved 40 m3/h 

 

Stikledningsbidrag for erhverv : 

 

Stikledning inkl. Stophane ø32 til ø 63 

Stikledning inkl. Stophane ø 75 til ø 110 

Stikledning inkl. Stophane for større dimensioner end 
ovennævnte udføres efter de faktiske omkostninger. 

 

Tilslutningsbidrag i eks. områder incl. Gravearbejder 
ved målerstørrelse 2,5 m3/h. 

Ved større målerstørrelser beregnes tilslutningsbidraget 

  

 

 

20.828,00 

41.654,00 

83.309,00 

166.618,00 

333.236,00 

666.473,00 

 

 

 

8.973,00 

13.958,00 

 

 

 

31.795,00 

 

 

 

26.035,00 

52.067,50 

104.136,25 

208.272,50 

416.545,00 

833.091,25 

 

 

 

11.216,25 

17.447,50 

 

 

 

39.743,75 

 

 

 

Noter : 



 

 

 **) Der vil for erhverv, industri og institutioner blive opkrævet supplerende tilslutningsbidrag efter en 3-
årig periode, hvis gennemsnitsforbruget (ved døgnforbrug på 1m3/døgn svarende 365 m3/år )bliver væ-
sentligt større end målerens fastsatte kapacitet.  

 

 Der betales tilslutningsbidrag for alle installationer som får egen måler, som feks. fællesfaciliteter (f.eks. 
fælleshus) 

 

 Ved særlige forbrugere, som afviger fra et normalt jævnt årsforbrug, og som har store udsving i døgnfor-
bruget, kan tilslutningsbidraget beregnes set i forhold til de maksimale døgnforbrug. 

 

 Stikledningsbidrag for ejendomme i åbent land, som ligger mere end 100 m fra eksisterende hovedled-
ning beregnes efter nærmere vurdering.  

 
 

Om- og/eller tilbygning 
 
Ved om- og/eller tilbygning inden for samme bygningsramme opkræves supplerende tilslutningsbi-
drag, f.eks hvis en erhvervsenhed ændres til boliger, eller der oprettes flere boliger. 
Tidligere betalte bidrag modregnes. 
 
Ved om- og/eller tilbygning til erhvervsejendomme vurderes, om der skal ske opkrævning af yderli-
gere tilslutningsbidrag. Hvis ikke der opkræves yderligere tilslutningsbidrag vil vandforbruget for he-
le virksomheden blive vurderet efter en 3-årig periode, og det vil blive vurderet, om der skal betales 
yderligere tilslutningsbidrag. 

 
  



 

 
 

Vandbidrag: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Vandpris pr. målt m3 vand 

Statsafgift pr. målt m3 vand 

Drikkevandsbidrag pr. målt m3 vand 

Samlet pris 

Fast årligt bidrag til vandforsyningen pr. boligenhed 

6,00 

5,86 

0,39 

12,25 

705,00 

7,50 

7,33 

0,49 

15,32 

881,25 

 
 

VAND TIL BYGGEBRUG 
 

Der skal etableres måler til byggevand ved byggerier, der omfatter mere end et én-familiehus. 
 
Ved etablering af byggevand skal der rettes henvendelse til Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
a/s, Vandforsyningen på tlf. 87 93 93 70 for opsætning af vandmåler. 
 
Se takster og vilkår for etablering af byggevand på www.skanderborgforsyning.dk  
 
VANDSPILD  
 
Ved stort vandspild på grund af brud eller lignende, er der mulighed for at søge om tilbagebetaling 
af vandafledningsbidrag eller spildevandsafgift. Du kan se nærmere vilkår og udfylde formularen på 
vores hjemmeside www.skanderborgforsyning.dk  
 
Vandtaksterne er godkendt af Skanderborg Forsyningsvirksomheds A/S Bestyrelse den 
10.11.2015 og af Skanderborg Byråd den 16.12.2015. 

  

http://www.skanderborgforsyning.dk/
http://www.skanderborgforsyning.dk/


 

 
 

 TAKSTBLAD 2016 
 Spildevand                   
 
 

Takster er gældende til d. 31. december 2016 

 

TAKSTER SPILDEVAND 
 
I henhold til Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. 
  

Tilslutningsbidrag: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Standardbidrag pr. boligenhed i boligområde 47.557,00 59.446,25 

Standardbidrag pr. påbegyndt 800 m2 erhvervsgrund-
areal 

47.557,00 59.446,25 

Bidrag for ejendomme der kun kloakeres med spilde-
vand er 60 % af standardbidraget (herunder kontraktlig 
medlemskab) 

28.534,00 35.667,50 

 

Bidrag for ejendomme der kun kloakeres med regnvand 
er 40 % af standardbidraget 

19.023,00 23.778,75 

 
 

Forbrugsbidrag: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Vandafledningsbidrag til og med 500 m3/år og pr. m3 *) 

 

Vandafledningsbidrag 500 m3/år – 20.000 m3/år **) 

 

Vandafledningsbidrag over 20.000 m3/år **) 

 

29,80 

 

26,22 

 

19,07 

37,25 

 

32,78 

 

23,84 

 

Fast årligt bidrag 326,00 407,50 

 *) For sommer- eller fritidshuse uden vandmåler der ikke anvendes til helårsbeboelse sættes vandfor-
bruget til 70 m3 om året. For huse uden vandmåler der anvendes til helårsbeboelse sættes vandforbruget 
til 170 m3 pr. boligenhed.  
 

 **) Kun gældende for ejendomme med erhverv, der i henhold til bekendtgørelsen udøver økonomisk ak-
tivitet på markedsmæssige vilkår. Det er en forudsætning, at virksomheden er tilmeldt og godkendt beta-
ling efter trappemodellen.  

Fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag fra erhverv herunder landbrug.  
 
Der skal ikke betales vandafledningsbidrag af vand, der medgår i produktionen, eller af anden 
grund ikke tilledes kloaksystemet. 
 
For landbrug kan der gives nedsættelse af vandafledningsbidraget for ejendomme, der er noteret 
med landbrug som erhverv.  
 
Ansøgning om fritagelse sendes til Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s for godkendelse. For-
brugeren skal dokumentere den mængde der ønskes fritagelse for.  
 



 

Næremere vilkår kan ses på www.skanderborgforsyning.dk 
 
Spildevandstaksterne er godkendt af Skanderborg Forsyningsvirksomheds a/s bestyrelse den 
10.11.2015 og af Skanderborg Byråd den 16.12.2015. 
 
 

 

 
 

 TAKSTBLAD 2016 
 Tømningsordning                   
 
 

Takster er gældende til d. 31. december 2016 

 

TAKSTER TØMNINGSORDNING 
 

Tømningsordning: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Ordinær tømning af bundfældningstanke 460,00 575,00 

Tillæg for hver påbegyndt m3 spildevand udover 3 m3 120,00 150,00 

Tømning med lille bil eller traktor 850,00 1062,50 

Forgæves kørsel 260,00 325,00 

Løft af tungt dæksel 500,00 625,00 

”Særlig besværlige tanke at tømme” 500,00 625,00 

 
 

TAKSTER SAMLETANKE 
 

Gælder for ejendomme som har lukkede samletan-
ke: 

Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 

Alt spildevand, der ledes til samletank, betales Vandaf-
ledningsbidrag pr. m3 

29,80 37,25 

Hvor kun spildevand fra toiletter ledes til samletank, 
betales 25% af vandafledningsbidraget og resten af 
spildevandet ”gråt spildevand” betales 75% spilde-
vandsafgift (til staten) alt efter rensetype således: 

  

 
SPILDEVANDSAFGIFTER I DET ÅBNE LAND (udenfor det offent-
lige kloaknet) 
 

Gælder for ejendomme som har lukkede samletan-
ke: 

Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 

Godkendt nedsivning 

Spildevandsanlæg med fosforfældning 

0,75 

1,95 

Ingen moms 

Ingen moms 

Godkendt mekanisk biologisk rensning 2,40 Ingen moms 



 

Andet afløb (kun mekanisk rensning) 

Der findes flere rensetyper og priser end de nævnte 

5,70 Ingen moms 

 

 

For sommer- eller fritidshuse uden vandmåler der ikke anvendes til helårsbeboelse sættes vandforbruget til 70 
m3 om året. For huse uden vandmåler der anvendes til helårsbeboelse sættes vandforbruget til 170 m3 pr. bo-
ligenhed.  

 
Skanderborg Forsyningsvirksomhed opkræver takster for spildevandsafgifter og samletanke på 
vegne af Skanderborg Kommune. 
 
Takster for tømningsordningen er godkendt af Skanderborg Forsyningsvirksomheds A/S bestyrelse 
den 10.11.2015 og af Skanderborg Byråd den 16.12.2015. 
 
 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s 
Døjsøvej 1 

DK-8660 Skanderborg 
Tlf.: 87 93 93 93 

epost@skanderborgforsyning.dk 


