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side 2 Tønder Forsyning – Erhvervskunder  

 

PRISER FOR VAND 
Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og er 
gældende fra 1. januar 2023 

 
Priserne er ekskl. moms 

 

 
 
Tilslutningsbidrag i byområder(pr. stik): 

2022 2023 

32 mm stikledning 18.639,20 19.447,22 

40 mm stikledning 18.912,80 19.732,66 

50 mm stikledning 28.936,80 30.190,60 

63 mm stikledning 41.967,20 43.785,73 

75 mm stikledning 50.643,20 52.838,05 

90 mm stikledning 61.248,80 63.902,89 

110 mm stikledning 73.537,60 76.724,53 

140 mm stikledning 78.735,20 82.147,10 

160 mm stikledning 83.933,60 87.570,57 

Tilslutningsbidrag i landområder(pr. stik):  

32 mm stikledning 37.808,00 39.446,42 

40 mm stikledning 38.362,40 40.024,51 

50 mm stikledning 47.908,80 49.984,49 

63 mm stikledning 61.037,60 63.682,28 

75 mm stikledning 68.410,40 71.374,91 

90 mm stikledning 80.320,00 83.800,34 

110 mm stikledning 92.607,20 96.620,18 

140 mm stikledning 97.807,20  102.045,45 

160 mm stikledning 103.005,60  107.468,92 

Læs mere om Tilslutning til vandforsyning og By- og Landzoner på www.tonfor.dk.  
Vær opmærksom på at de definerede byområder ikke er det samme som byzoner. 

 

Vandbidrag: 

Opkrævning for vand sker efter forbrug og måleraflæsning pr. 31.12. 

 

Statsafgift pr. m3 leveret vand 6,37 6,37 

Vandbidrag pr. m3 leveret vand 8,73 9,56 

Vandbidrag pr. m3 inkl. statsafgift 15,10 15,93 

Vandbidrag pr. m3 trin 1 (0 - 500 m3) ekskl. statsafgift 8,73 9,56 

Vandbidrag pr. m3 trin 2 (500 - 20.000 m3) ekskl. statsafgift 4,16 4,98 

Vandbidrag pr. m3 trin 3 (over 20.000 m3) ekskl. statsafgift 3,12 3,94 

Faste bidrag: 
Kunder betaler en årlig afgift pr. installeret vandmåler afhængig af størrelsen 

  

Målerbidrag pr. år på Qn=2,5 m3 og Qn=4 m3 871,20 960,00 

Målerbidrag pr. år på Qn= 6,3 m3 1.085,60 1.196,22 

Målerbidrag pr. år på Qn= 10 m3, Qn= 16 m3, Qn= 25 m3, Qn= 40 m3 1.545,60 1.703,10 

Målerbidrag pr. år ved Qn> 40 m3  Pris efter valgt løsning 
Målerbidrag pr. år fordelingsmåler (bimåler) Tønder Forsynings måler 

 
150,00 150,00 

Tillæg for pulsudgang fra vandmåler 255,20 266,54 

   

   



side 3 Tønder Forsyning – Erhvervskunder  

 

PRISER FOR SPILDEVAND 

Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og er 
gældende fra 1. januar 2023 

 
Priserne er ekskl. moms 

     2022 2023 
Tilslutningsbidrag: 
Tilslutningsbidrag spildevand + regnvand, pr. boligenhed 54.600,80 59.746,09 

Tilslutningsbidrag spildevand, pr. boligenhed 32.760,80 35.847,65 

Tilslutningsbidrag erhverv i byzone + regnvand, pr. påbegyndt 800 m2 54.600,80 59.746,09 

Tilslutningsbidrag erhverv i byzone pr. påbegyndt 800 m2 32.760,80 35.847,65 

 
Vandafledningsbidrag: 

Vandafledning pr. m3 38,40 40,28 

Vandafledningsbidrag pr. m3 trin 1 (0 - 500 m3) 38,40 40,28 

Vandafledningsbidrag pr. m3 trin 2 (500 - 20.000 m3) # 30,72 32,22 

Vandafledningsbidrag pr. m3 trin 3 (over 20.000 m3) # 15,36 16,11 

# Kun for virksomheder tilmeldt trappebetalingsmodellen. 

Årlig fast bidrag pr. stik 513,60 572,46 

Vejafvandingsbidrag kommunale veje:  6 %    6 % 

 
Øvrige: 
Aflevering af afvandet slam (op til 4% TS) pr m3 fra samletanke 195,20 215,00 

 

Særbidrag opkræves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for 
forurenet spildevand. 

 
Tømningsordning for bundfældningstanke og samleanke: 

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, er omfattet af Tønder Forsynings tømningsordning. 

Tømning af tank indenfor planlagt tur (1 tømning) 425,60 469,39 
Tømning af tank indenfor planlagt tur (2 tømninger) 738,40 814,34 
Tømning på opsamlingstur 638,40 704,54 
Forgæves kørsel 425,60 469,39 
Tømning udenfor tur / ekstra tømning 724,00 798,79 
Tillæg for ekstra opsuget over 3 m3 (pr. m3)   70,40 77,77 
Tillæg for telefon ordning med advisering om tømning   66,40 73,20 
Tillæg for håndtering af tunge dæksler (2 mand på bilen) 263,20 290,05 
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PRISER FOR AFFALD 
Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og er 
gældende fra 1. januar 2023 

 

 
Priserne er ekskl. moms 

2022 2023 
 

Dagrenovation:  

 
 

 
14 dages tømning 140 l beholder - madaffald             Ny  865,28 

14 dages tømning 240 l beholder – delt beholder til mad- og restaffald             Ny 1.261,96 

14 dages tømning 240 l beholder - restaffald    997,60 1.261,96 

14 dages tømning 770 l beholder – gældende for eksisterende/ellers udgået 2.832,00 3.256,80 

Ugentlig tømning 770 l beholder – gældende for eksisterende/ellers udgået 5.662,40 6.512,00 
 

Dagrenovation - Affaldsøer: 
  

Affaldsø – butikker og kontorer (maks. 240 l pr. 14 dag)     762,40   1.098,62 

Genbrugsindsamling:   

Genbrugsindsamling - affaldsø for erhverv (mængder svarende til en privat husstand)    696,80   1.141,56 

240 l genbrugsbeholder 4-ugers tømning – erhverv, pr. beholder, maks 3 stk.           Ny      570,76 

Tillægsydelser dagrenovation og genbrugsindsamling: 
  

  Mod et ekstra tillæg kan du få afhentet din beholder ved standplads – vi skal godkende din adresse først 
 

Tillæg for hente- og bringeordning ved 14 dages tømning 192,00 242,88 

Tillæg for hente- og bringe ved 4-ugers tømning  185,01 

Kontrolmærker pr. stk. til ekstra dagrenovationssæk ved ordinær tømning 35,20   40,80 

Låg med indkast og lås 240 l udelt (engangsbeløb)           Ny 620,00 

Låg med indkast og lås 660 l (engangsbeløb)           Ny 680,00 

Låg med lås – udelt beholder (engangsbeløb)           Ny 480,00 

Ekstra tømning beholder (140-770) pr. beholder           Ny 387,20 

 
 
 
 

 
Virksomheder kan fra 1. januar 2023 tilmelde sig indsamlingsordningen for dagrenovation og 
genbrugsindsamlingen, hvis den producerer affald som i art og mængde svarer til én husholdning. 

 
 
 
 

Affald fortsætter på næste side    
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PRISER FOR AFFALD 
Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og er 
gældende fra 1. januar 2023 

 

 
Priserne er ekskl. moms 

2022 2023 
 

Dagrenovation – Kommunale institutioner/off. bygninger: 
 14 dages tømning 140 l beholder – restaffald, kun dagplejer   786,40 

14 dages tømning 660 l beholder - kun kommunale institutioner 2.428,00 2.792,00 

Ugentlig tømning 660 l beholder – kun kommunale institutioner 4.853,60 5.581,60 

 
Affaldsøer - institutioner: 

  

14 dages tømning 3 m3 til restaffald/dagrenovation 15.490,00 16.110,00 

14 dages tømning 5 m3 til restaffald/dagrenovation 20.653,00 21.479,00 

Ugentlig tømning 3 m3 til restaffald/dagrenovation 30.980,00 32.219,00 

Ugentlig tømning 5 m3 restaffald/dagrenovation 41.307,00 42.959,00 

14 dags tømning madaffald 0,75 m3              ny   9.660,00 

14 dags tømning madaffald 2,2 m3              ny 17.020,00 

14 dags tømning madaffald 3 m3              ny 21.160,00 

Ugentlig tømning madaffald 0,75 m3              ny 19.320,00 

Ugentlig tømning madaffald 2,2 m3              ny 34.040,00 

Ugentlig tømning madaffald 3 m3              ny 42.320,00 

Genbrugsindsamling:   

660 l Pap+Papir eller Plast+Mad- og drikkekartoner, 4-ugers tømning (kun kommunale 
institutioner) 

1.290,60   1.484,19 

240 l genbrugsbeholder 4-ugers tømning – kommunale institutioner pr. beholder            Ny      518,88 

Tillægsydelser dagrenovation og genbrugsindsamling:   

Tillæg for hente- og bringeordning ved ugentlig tømning – kun kommunale institutioner 384,00 441,60 

Tillæg tømning af fastlåst beholder – 14 dages tømning, kun off. bygninger           Ny 136,00 

Tillæg tømning af fastlåst beholder – ugentlig tømning, kun off. bygninger           Ny 276,00 

Tillæg tømning af fastlåst genbrugsbeholder, kun off. bygninger           Ny   68,00 

Ekstra tømning beholder (140-770l) pr. beholder, kun off. bygninger           Ny 352,00 

 
 
 
 

Affald fortsætter på næste side 
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PRISER FOR AFFALD fortsat 

 

 

Priserne er ekskl. moms 
 

 

 
Genbrugspladser og erhvervsordningen: 

       2022    2023 

Pay By Plate pr. besøg på en genbrugsplads pr. besøg 296,00 340,40 
Farligt affalds ordning. Prisen er pr. år pr P-nummer (max 200 kg/år) pr. besøg 855,00 1.026,00 
    

    

Pay By Plate: Erhvervsbiler der kører ind på en genbrugsplads, bliver via Pay By Plate-systemet automatisk 
registreret med nummerpladen. Faktureringen sker månedsvis. 

 
Adgangskrav: Erhverv kan kun benytte genbrugspladserne med indregistrerede køretøjer under 3.500 kg + trailer, er 
også gældende for traktorer med mindre ladvogn. Det sorterede affald skal afleveres i de anviste containere, 
aflæsningen skal foregå ved håndkraft. Emballeret affald kun i klare sække.  
 
Læs mere om Pay By Plate på vores hjemmeside tonfor.dk/erhverv 

    

Eternit: På genbrugspladserne kan der afleveres max 5 stk. eternitplader eller det der svarer 
til 90 kg pr. dag pr. kunde. Ved større mængder skal transporten foregå via en godkendt 
transportør direkte til Tønder Deponi. Eternitpladerne skal opsamles i Tønder Forsynings egne 
Big-bags. Big-bags kan købes ved Administrationen i Bredebro.  
 
Læs mere om eternit på tonfor.dk eller scan QR-koden  

    

    
 

Indsamling ved kommunale institutioner 

Pap, papir, plast, dåser/metal til genanvendelse. 

 

Genbrug erhvervsafhentning - telefonisk afhentning, pris pr. gang 1.373,00 1.578,96 
Genbrug erhvervsafhentning - månedlig afhentning, pris pr. år 4.578,00 5.264,72 

Genbrug erhvervsafhentning - 14-dages afhentning, pris pr. år 9.384,00 10.791,60 

Genbrug erhvervsafhentning - 7-dages afhentning, pris pr. år 18.769,00 21.584,36 

Fortrolige papirer til sikkerheds makulering, behandlingspris pr. 140 liters 140,00 161,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affald fortsætter på næste side 
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PRISER FOR AFFALD fortsat 

 

 

 
 

Kun registrerede transportører kan aflevere på deponiet 

Priserne er ekskl. moms 

   2022   2023 

 

Tønder Deponi Afregnes pr. tons 
Affald til deponering ekskl. statsafgift* 700,00 904,00  

Eternit afleveret i big-bag ekskl. statsafgift* 800,00 954,00 

Landbrugsplast ekskl. statsafgift* 625,00 650,00 

Behandlingspris jord (lettere forurenet) 110,00 125,00 

Behandlingspris jord (afdækningsjord) 65,00 80,00 

Mindste pris for affald ekskl. statsafgift* (gælder ikke landbrugsplast) 170,00 250,00 

Dagrenovation, dagrenovationslignende affald, Affald til forbrænding 802,00  1095,00 

KOD affald (madaffald)       485,00 676,00 

*Statsafgift deponi pr. tons 475,00 kr. 

 

Øvrige: 

Håndtering af mindre fejlsorteringer               Ny 475,00 

Big-bags til eternit, kan købes ved Administrationen i Bredebro, big-bag pr. stk.               Ny   84,00 
 

 

 

 

Tønder Deponi må kun modtage affald til deponering med op til 5% afvigelse (Miljøstyrelsen). Vognlæs med affald til 
deponering, der er blandet med mere end 5% andet affald end deponeringsegnet affald, vil derfor blive afvist. 

Vigtigt:  På www.tonfor.dk/erhvervsaffald finder du det 'grundlæggende karakteriseringsskema’. 
Skemaet skal udfyldes og indsendes senest 1 uge før. Efterfølgende modtager du en ’accept’ 
der skal medbringes ved aflevering af affald til deponering. 

Adresse: Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer 

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 7 – 15 
kl. 7 – 13.30 

Modtager: Affald til deponi, affald til mellemdeponi. 
Eternit i Tønder Forsynings egne Big-bags. 
Landbrugsplast. 

Husk accepten/affaldsdeklaration skal medbringes. 

Adresse: Omlastestationen v. Tønder Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer 

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 7 – 15 
kl. 7 – 13.30 

Modtager: Dagrenovation og dagrenovationslignende affald til forbrænding. 
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PRISER FOR ADMINISTRATION 

Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og  
er gældende fra 1. januar 2023 

 

Priserne er ekskl. moms 

 2022 2023 
Administrationsgebyr: 
Gebyr ved tilmelding til hente- og bringeordning 172,00 180,80 
Gebyr ved ombytning af beholdere og dispensation 165,60 173,60 
Gebyr for vask/bytning af beholder 165,60 173,60 
Erstatning af affaldsbeholder Kostpris efter type beholder 

Oprettelsesgebyr - tilflyttere 151,20 159,20 
Kontrolafprøvning af vandmåler til og med Qn= 4 m3 1.200,00 1.200,00 
Kontrolafprøvning af vandmåler over Qn= 4 m3 Efter omkostning 
Udlæsning af data fra elektronisk vandmåler 800,00 800,00 

Åbne og lukkegebyr for vand Afregnes efter medgået tid (mandskab og kørsel) 
Gebyr for oprettelse af betalingsaftale *) 189,00 189,00 
Gebyr for papirfaktura - gratis første gang hvis du er ny kunde 42,40 44,00 
Gebyr for administration af målere på egen boring 83,20 88,00 
Gebyr ved oprettelse af administrationsaftale 216,00 228,00 
Gebyr for ændring af årsopgørelse/aconto 43,20 44,80 
Gebyr for kopi af regning tilsendt 60,80 64,00 

Gebyr for fradrag af vandafledningsbidrag (manuel beregning, produktion) 1) 300,00 300,00 

Rykkergebyr *) 100,00 100,00 

 

1) Gældende for adresser med manuel håndtering af vandafledningsbidrag – ex fjernvarmeanlæg, svømmehaller, 
vaskehaller, fradrag for produktion af enhver art, samt fordelingsmålere (både med private målere eller hvis der 
ingen er installeret). 
Ved en fordelingsmåler ejet af Tønder Forsyning opkræves intet gebyr. 

Morarenter: 

Beregnes iht. Rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 % 

 
*) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004 UDT. Nr. 9353 af 02.07.2004 

 
 
 
Tlf.: 8843 7500 
info@tonfor.dk 
www.tonfor.dk 

 


