Takstbilag
Priser på vand og spildevand i Hvidovre 2018
Pr. 1. januar 2018 er prisen på vand 51,19 kr. pr. m³.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.
Desuden betales der for at have en vandmåler.
Priselement
(kr./m3)

Vandtakst
Vandafgift
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer
Spildevandstakst
Moms
I alt

Kr.
8,78
6,18
0,19
25,80
10,24
51,19

Vand
Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet
og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel
som ikke tidligere har haft indlæg af vand.
Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel.
ekskl. moms (kr.)
inkl. moms (kr.)
Diameter (mm)
32
12.380
15.475
40
19.344
24.179
50
30.224
37.780
63
47.985
59.981
75
69.036
86.296
90
97.927
122.409
110
146.286
182.857
For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.
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Omlægning og flytning af stik
Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen,
samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet.
Diameter
(mm)
32
40
50
63
75
90
110

ekskl. moms (kr.)
6.190
9.672
15.112
23.992
34.518
48.964
73.143

inkl. moms (kr.)
7.738
12.090
18.890
29.991
43.148
61.205
91.429

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden
måler.
Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom.
Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal
levere som reserve for sprinkleranlægget.
Antal
sprinklere
Under 100 sprinklere
Fra 100-999 sprinklere
100 sprinklere og derover

ekskl. moms (kr.)
1.192
4.696
9.400

inkl. moms (kr.)
1.490
5.870
11.750

Spildevand
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående
spildevandstakst for forbruget over 500 m3
ekskl. moms (kr.)
3
500-20.000 m
20,64
3
over 20.000 m
10,32

inkl. moms (kr.)
25,80
12,90

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring.
Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet
spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes.
Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til
kloak.

Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet
eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

2

Tilslutningsbidraget udgør i 2016 62.227 kr. inkl. moms.

Særbidrag
Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt
husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det
offentlige spildevandsanlægs etablering og drift.

Særbidrag for COD (Pr.Kg.)
Særbidrag for kvælstof (pr. kg.)
Særbidrag for fosfor (pr. kg.)
Administrativt bidrag (pr. virksomhed)

Pris ekskl. moms. (kr.)
0,58
5,57
24,32
5.000

Pris inkl. moms (kr.)
0,73
6,96
30,40
6.250

Bagatelgrænsen på det administrative bidrag kan blive øget, hvis Forsyningen har haft udgifter til udtagning
og analysering af spildevandsprøver fra virksomheden. Foretager virksomheden selv prøvetagning og analyse
af spildevandsprøverne gennem et akkrediteret laboratorium, vil bagatelgrænsen kun bestå af
administrationsbidraget.

3

Gebyroversigt
Bemærkninger

Beløb

Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Inkl. moms
Inkl. moms

100,00
100,00
100,00
225,00
375,00
880,00
750,00
468,00
337,50

Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms

337,50
337,50
81,25
375,00

Gebyr for omskrivning af regning som følge af for sent
indsendt aflæsning
Rekvirering af duplikationer (regningskopi)

Inkl. moms
Inkl. moms

62,50
43,75

Akkordørbesøg i forbindelse med uberettiget klage. Pr.
time

Inkl. moms

800,00

Inkl. moms
Inkl. moms

1000,00
1000,00

Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms

Gebyrer for betalingsrestance
Betalingsaftale
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.)
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse
Inkassobesøg (forgæves besøg)
Lukkebesøg
Fogedforretning, inkl. retsafgift
Udkørende fogedforretning*
Genåbning
Ekspres udførelse af genåbning m.v.
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR
Ekstraordinær aflæsning på kundens foranledning
Gebyr for påmindelse om måleraflæsning
Flyttegebyr ved manglende meddelelse

Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i
installationen. Pr. time
Retsfremmøde ved tyverisager. pr. time.
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrol
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift
Måler til test - ingen fejl – eget lab
Måler til test - ingen fejl – fremmed lab.
Frostsprængt måler / bortkommen måler

Inkl. moms
Inkl. moms

100,00
375,00
Min. (efter str.) kr. 750,00
Faktiske omk. til test samt kr.
500,00
Se separat prisblad for målere

Ekspres udførelse vedr. opsætning/nedtagning af
målere/installationer m.v. ved 1 måler/install.
Ved følgende målere/installationer

Inkl. moms
Inkl. moms

281,25
143,75

Vagtudrykning, fejl ligger i dele af anlæg, som ikke
vedligeholdes af HOFOR

Inkl. moms

Min. kr. 625,00

*I HOFORs område kører fogeden med taxa som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højre end
standardgebyr.
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