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TAKSTBLAD 
2011 

SKANDERBORG FORSYNINGSVIRKSOMHED 
A/S 

 
 

VAND OG SPILDEVAND 

 

VAND                                                                  2011 
 

Jvf. Regulativ for Skanderborg kommunale vandforsyning. 

 

TILSLUTNING  ( beløb i parentes er inkl. moms) 

 

Tilslutningsbidrag beregnes på grundlag af                kr. 18.910,00 

(pr. m3 forventet døgnforbrug).    (23.637,50) 

Døgnforbruget beregnes som årsforbruget, divideret med 365. 

 

Boliger 

For enfamiliehuse og ejerlejligheder med særskilt hoved- 

måler 

Tilslutningsbidrag(0,6 m3/døgn)                               kr.11.346,00 

    (14.182,50) 

 

For udlejningsejendomme eller ejendomme med ejerlejligheder  

med fælles hovedmåler og bimålere i hver lejlighed: 

 

Tilslutningsbidrag pr. efterfølgende  

lejlighed (0,4 m3/døgn)                                            kr.7.564,00 

      (9.455,00) 

Der betales ikke tilslutningsbidrag for fællesfaciliteter 

(f.eks. fælleshus.) 

 

Industri- og institutions- og  erhvervsbygninger : 

Tilslutningsbidraget beregnes grundlæggende på baggrund af et skøn af forventet døgnforbrug. 

 

Der vil blive opkrævet supplerende tilslutningsbidrag efter en 3-årig periode, såfremt gennemsnitsfor-

bruget bliver væsentligt større end det oprindelige skøn. 

 

Mindste betaling for selvstændige ejendomme (ikke ejerlejligheder), hvor der monteres slangevinder til 

brandslukning, er  kr.18.910,00 

    (23.637,50) 

 

Erhvervscentre og lignende. 

For erhvervscentre, ejerlejligheder til erhvervsformål o.l. betales der mindst kr.18.910,00 

(23.637,50) pr. selvstændig bygning, hvori der monteres slangevinde til brandslukning.  

 

For ejendomme med sprinkler betales efter nærmere aftale. 
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STIKLEDNING    

Betaling for stikledning inkl. stophane for parcelhus     kr. 4.600,00 

(Normalt ø 40 PEL)      (5.750,00) 

 

Stikledning inkl. stophane for andet byggeri udføres efter regning. 

 

VANDAFGIFTER 

Vandafgift pr. m³ kr. 6,48 

  (8,10) 

Statsafgift (grøn afgift) pr. m³ kr. 5,00  

  (6,25) 

Fast årlig afgift pr. hovedmåler kr.     850,00 

     (1062,50) 
 

OM- OG TILBYGNING 

Ved ombygning inden for samme bygningsramme opkræves supplerende tilslutningsbidrag, f.eks hvis en 

erhvervsenhed ændres til boliger, eller der oprettes yderligere boliger.  

 

Tidligere betalte bidrag bliver modregnet. 
 

Ved tilbygning til erhvervsejendomme vurderes om der skal ske opkrævning af yderligere tilslutnings-

bidrag, eller om vandforbruget for hele virksomheden skal følges op efter en 3-årig periode. 
 

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 vandværket på tlf. 87 93 93 70 for opsæt-

ning 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 nedsættelse og 

tilbagebetaling af vandafledningsbidrag . 

 

Ansøgningsskema samt vilkår for nedsættelse  kan hentes/downloades på 

www.skanderborgforsyning.dk 

 

 

 

 

SPILDEVAND                                                      2011 
 

Jvf. Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Skanderborg kommune. 

 

TILSLUTNINGSBIDRAG         (beløb i parentes er inkl. moms) 
 

Boligområder: 
 

Standardbidrag pr. boligenhed                               kr. 45.515,00 

  (56.893,75) 
 

Erhvervsområder: 

http://www.skanderborgforsyning.dk/
http://www.skanderborgforsyning.dk/
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Standardbidrag pr. påbegyndt 800 m² erhvervs- 

grundareal                                                            kr. 45.515,00 

    (56.893,75) 

 

Ejendomme der kun kloakeres med spildevand(60%) kr. 27.309,00 

(herunder ejendomme i det åbne land)   (34.136,25) 

 

Ejendomme der kun kloakeres med regnvand(40%)  kr. 18.206,00 

                                                                            (22.757,50) 

 

VANDAFLEDNINGSBIDRAG: 

Pr. m³ kr.      35,67 

         (44,59) 

 

 

FRITAGELSE FOR BETALING AF VANDAFLEDNINGSBIDRAG FRA ERHVERV HERUNDER LAND-

BRUG. 

 

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. 

 

Fritagelse kræver ansøgning til Forsyningen. 

 

Forbrugeren skal dokumentere den mængde der ønskes fritagelse for. 

 

Dette kan f.eks. gøres ved at grundejeren for egen regning monterer en (bi)vandmåler. 

 

Afregningsmåleren skal registreres og plomberes af Forsyningen. 

 

 

 

 

 

 

Taksterne er godkendt af Skanderborg Byråd den 15.12 2010. 
 

 


