Administrationsgebyrer:
Gebyr ved tilmelding til hente- og bringeordning
Gebyr ved ombytning af beholdere og dispensation
Gebyr for vask/bytning af beholder
Oprettelsesgebyr - tilflyttere
Aflæsningsgebyr af vandmåler
Kontrolafprøvning af vandmåler til og med Qn= 4 m3
Kontrolafprøvning af vandmåler over Qn= 4 m3
Udlæsning af data fra elektronisk vandmåler
Gebyr for oprettelse af betalingsaftale *)
Gebyr for papirfaktura - gratis første gang hvis du er ny kunde
Gebyr for administration af målere på egen boring
Gebyr ved oprettelse af administrationsaftale
Gebyr for ændring af årsopgørelse/aconto
Gebyr for kopi af regning tilsendt
Rykkergebyr *)

Priser er inkl. moms
199,00
192,00
192,00
175,00
300,00
1.500,00
Efter omkostning
1.000,00
175,00
50,00
175,00
250,00
50,00
70,00
100,00

Morarenter:
Beregnes iht. Rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %
(pr. 01.07.2016 = 8,05 % p.a.)
*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004 UDT. Nr. 9353 af 02.07.2004

Betalingsbetingelser
Der udsendes to opkrævninger om året, der forfalder:
1. opkrævning ………………………………. marts
2. opkrævning ………………………………. september
Har du brug for flere oplysninger eller andre priser end de oplyste, er du velkommen til
at kontakte os på telefon/mail eller du kan gå ind på

www.toender-forsyning.dk

Telefontider
Mandag – torsdag
Fredag

kl. 8 – 15
kl. 8 – 13

Tlf.: 88 43 75 00
mail@toender-forsyning.dk
Opdateret den 11. December 2017

Takstblad

2018

Drikkevand

Priser er inkl. moms

Tilslutningsbidrag i byområder (pr. stik):
32 mm stikledning
21.597,00
40 mm stikledning
21.914,00
50 mm stikledning
33.528,00
63 mm stikledning
48.626,00
75 mm stikledning
58.679,00
90 mm stikledning
70.967,00
110 mm stikledning
85.206,00
140 mm stikledning
91.228,00
160 mm stikledning
97.251,00
Tilslutningsbidrag i landområder (pr. stik):
32 mm stikledning
43.807,00
40 mm stikledning
44.449,00
50 mm stikledning
55.510,00
63 mm stikledning
70.722,00
75 mm stikledning
79.265,00
90 mm stikledning
93.064,00
110 mm stikledning
107.301,00
140 mm stikledning
113.326,00
160 mm stikledning
119.349,00
Vandgebyr:
7,73
Statsafgift pr. m3 leveret vand
0,24
Drikkevandsbidrag/Afgift vedrørende vandbeskyttelse pr. m3 leveret vand
7,22
Vandbidrag pr. m3 leveret vand
15,19
Vandbidrag pr. m3 inkl. statsafgift
7,22
Vandbidrag pr. m3 trin 1 (0 - 500 m3) ekskl. statsafgift
5,00
Vandbidrag pr. m3 trin 2 (500 - 20.000 m3) ekskl. statsafgift
3,61
Vandbidrag pr. m3 trin 3 (over 20.000 m3) ekskl. statsafgift
1.047,00
Målerbidrag pr. år på Qn=2,5 m3 og Qn=4 m3
1.305,00
Målerbidrag pr. år på Qn= 6,3 m3
1.857,00
Målerbidrag pr. år på Qn= 10 m3, Qn= 16 m3, Qn= 25 m3, Qn= 40 m3
Pris efter valgt løsning
Målerbidrag pr. år ved Qn> 40 m3
Tillæg for pulsudgang fra vandmåler
296,00
Administrationsgebyr ved tilbagebetaling af vandbidrag ifbm. rørbrud
350,00
Åbne og lukkegebyr
Afregnes efter medgået tid (mandskab og kørsel)

Spildevand

Tilslutningsbidrag:
Tilslutningsbidrag spildevand + regnvand, pr. boligenhed
Tilslutningsbidrag spildevand, pr. boligenhed
Tilslutningsbidrag erhverv i byzone + regnvand, pr. påbegyndt 800 m2
Tilslutningsbidrag erhverv i byzone pr. påbegyndt 800 m2
Vandafledningsbidrag:
Vandafledning pr. m3
Vandafledningsbidrag pr. m3 trin 1 (0 - 500 m3)
Vandafledningsbidrag pr. m3 trin 2 (500 - 20.000 m3) #
Vandafledningsbidrag pr. m3 trin 3 (over 20.000 m3) #
Årlig fast bidrag pr. stik
Vejafvandingsbidrag kommunale veje:8%
Administrationsgebyr ved tilbagebetaling af vandafledningsbidrag ifbm. rørbrud
Aflevering af afvandet slam (op til 4% TS)
Særbidrag opkræves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tidgældende
bekendtgørelse om særbidrag for forurenet spildevand.

 Læs mere om By- og Landzoner på www.toender-forsyning.dk.
# Kun for virksomheder tilmeldt trappebetalingsmodellen.

63.264,00
37.959,00
63.264,00
37.959,00
43,50
43,50
34,75
17,38
595,00
350,00
226,00

Tømningsordning:
Tømning af tank indenfor planlagt tur (1 tømning)
Tømning af tank indenfor planlagt tur (2 tømninger)
Tømning på opsamlingstur
Forgæves kørsel
Tømning udenfor tur / ekstra tømning
Tillæg for ekstra opsuget over 3 m3 (pr. m3)
Tillæg for telefon ordning med advisering om tømning

Priser er inkl. moms

Tillæg for håndtering af tunge dæksler (2 mand på bilen)

513,00
890,00
770,00
513,00
873,00
85,00
80,00
317,00

Genbrug og affald

Renovationstakster:
14 dages tømning 140 l beholder og sæk
14 dages tømning 240 l beholder
14 dages tømning 360 l beholder
14 dages tømning 660 l minicontainer v. særaftale med boligforeninger
14 dages tømning 770 l minicontainer
Ugentlig tømning 660 l minicontainer v. særaftale med boligforeninger
Ugentlig tømning 770 l minicontainer
Ugentlig tømning 140 l beholder (sommerhuse)
Ugentlig tømning 240 l beholder (sommerhuse)
Ugentlig tømning 360 l beholder (sommerhuse)
Kombi-tømning* 140 l beholder (sommerhuse)
Kombi-tømning* 240 l beholder (sommerhuse)
Kombi-tømning* 360 l beholder (sommerhuse)
Kombi-tømning* 770 l minicontainer (sommerhuse)
Tillæg for hente- og bringeordning ved 14 dages tømning
Tillæg for hente- og bringeordning ved ugentlig tømning
Tillæg for hente- og bringeordning ved kombi-tømning*
Kontrolmærker pr. stk. til ekstra dagrenovationssæk ved ordinær tømning
Ekstra tømning af dagrenovation
14 dages tømning 3 m3 SMART til dagrenovation
Ugentlig tømning 3 m3 SMART til dagrenovation
14 dages tømning 5 m3 SMART til dagrenovation
Ugentlig tømning 5 m3 SMART dagrenovation
Ekstra tømning af 3 m3 SMART til dagrenovation
Ekstra tømning af 5 m3 SMART til dagrenovation
Affaldsø - helårsbeboelse
Affaldsø - sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre
Affaldsø - butikker med dagrenovationslignende affald
Affaldsø – hoteller, restauranter, fødevarebutikker
Genbrugsindsamling:
Genbrugsindsamlingsgebyr for helårsbeboelse/beboelseslejlighed
Genbrugsindsamlingsgebyr for sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre
660 l minicontainer til pap/papir-fraktionen
Tillæg for hente- og bringeordning
Ekstra tømning genbrugsindsamling
Genbrugsindsamling - affaldsø for erhverv
Genbrugsplads inkl. grenplads og storskrald:
Genbrugspladsgebyr (husstande, sommerhuse)
Genbrugspladsgebyr etage, ferielejligheder og kollegieværelser/boliger
Farligt affald/ Olie og kemikalieaffald

770,00
1.122,00
1.651,00
3.186,00
3.186,00
6.371,00
6.371,00
1.541,00
2.245,00
3.303,00
1.243,00
1.812,00
2.667,00
5.160,00
224,00
448,00
361,00
41,00
97,50
15.646,25
31.292,50
20.861,25
41.723,75
467,50
467,50
963,00
808,00
963,00
2.889,00
568,00
298,00
991,00
112,00
55,00
658,00
1.479,00
887,00
63,00

* ugetømning fra en uge før påske til en uge efter efterårsferien og 14-dagstømning øvrige uger.

