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side 2 Tønder Forsyning – Privatkunder  

 

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

 
 

Priserne er inkl. moms 
 

 
 
Tilslutningsbidrag i byområder(pr. stik): 

2022 2023 

32 mm stikledning 23.299,00 24.309,02 

40 mm stikledning 23.641,00 24.665,83 

50 mm stikledning 36.171,00 37.738,25 

63 mm stikledning # 52.459,00 54.732,17 

Tilslutningsbidrag i landområder(pr. stik):   

32 mm stikledning 47.260,00 49.308,02 

40 mm stikledning 47.953,00 50.030,64 

50 mm stikledning 59.886,00 62.480,62 

63 mm stikledning # 76.297,00 79.602,85 

Læs mere om 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    7,96   7,96 

Vandbidrag pr. m3 leveret vand, trin 1 (0-500 m3) ekskl. statsafgift  10,92 11,95 

Vandbidrag pr. m3 leveret vand, trin 2 (501 – 20.000 m3) ekskl. statsafgift    5,20   6,23 

Vandbidrag pr. m3 , trin 1 inkl. statsafgift  18,88 19,91 
 

 
 

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 1.089,00 1.200,00 

Målerbidrag pr. år på Qn= 6,3 m3 # 1.357,00 1.495,28 

Målerbidrag pr. år fordelingsmåler (bimåler) Tønder Forsynings måler    187,50    187,50 

 
For vandmåler med impulsgiver betales udover målerbidrag også et årligt 

tillæg for pulsudgang fra vandmåler 

319,00   333,17 

 

 

# Priser for større stikledninger og Qn kan oplyses efter aftale. 

  
     

 
 
 

 

 

Eksempel 
En typisk husstand bliver afregnet for følgende pr. år, hvis de har et vandforbrug på 120 m3: 

Et målerbidrag afhængig af størrelsen 
Vandbidrag inkl. statsafgift afregnes efter forbrugt vand 
I alt 

1.200,00 kr. 
120 m3 x 19,91 kr. 

3.589,20 kr. 
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PRISER FOR SPILDEVAND 
Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2022 og 
er gældende fra 1. januar 2023 

  
Priserne er inkl. moms 

 2022 2023 

Tilslutningsbidrag: 

Tilslutningsbidrag spildevand + regnvand, pr. boligenhed 68.251,00 74.682,61 

Tilslutningsbidrag spildevand, pr. boligenhed 40.951,00 44.809,57 

For boliger opkræves et tilslutningsbidrag pr. boligenhed på samme matrikel. Der føres én stikledning eller ét sæt stikledninger 
frem til én matrikel uanset antal boligenheder. 

 
Vandafledningsbidrag: 

Vandafledningsbidrag afregnes ved husstande der er tilsluttet kloak, og afregnes pr. m3 målt/skønnet vandforbrug. 

Vandafledning pr. m3
 48,00  50,35 

Årlig fast bidrag pr. stik 642,00   715,58 

 
 

 
Øvrige: 

Aflevering af afvandet slam (op til 4% TS) pr m3 fra samletanke 244,00 269,00 

 
Tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke: 

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

Tømning af tank indenfor planlagt tur (1 tømning) 532,00 586,74 

Tømning af tank indenfor planlagt tur (2 tømninger) 923,00   1.017,93 

Tømning på opsamlingstur 798,00 880,68 

Forgæves kørsel 532,00 586,74 

Tømning udenfor tur / ekstra tømning 905,00 998,48 

Tillæg for ekstra opsuget over 3 m3 (pr. m3)   88,00 97,22 

Tillæg for telefon ordning med advisering om tømning   83,00 91,50 

Tillæg for håndtering af tunge dæksler (ved evt. 2 mand på bilen) 329,00 362,56 

Vi opkræver spildevandsafgift efter renseklasse   
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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 inkl. moms 

2022 2023 

Dagrenovation énfamilie ejendomme:  
 

14 dages tømning 140 l beholder - madaffald    855,00    983,00 

14 dages tømning 240 l beholder - delt beholder til mad- og restaffald 1.247,00 1.434,00 

14 dages tømning 240 l beholder - restaffald 1.247,00 1.434,00 

Dagrenovation flerfamilie ejendomme:   

14 dages tømning 140 l beholder – madaffald    855,00    983,00 

Ugentlig tømning 140 l beholder – madaffald 1.712,00 1.969,00 

14 dages tømning 240 l beholder – madaffald 1.247,00 1.434,00 

Ugentlig tømning 240 l beholder – madaffald 2.495,00 2.867,00 

14 dages tømning 660 l beholder - restaffald 3.035,00 3.490,00 

Ugentlig tømning 660 l beholder – restaffald 6.067,00 6.977,00 

14 dages tømning 770 l beholder - restaffald gældende for eksisterende/ellers udgået 3.540,00 4.071,00 

Ugentlig tømning 770 l beholder – restaffald gældende for eksisterende/ellers udgået 7.078,00 8.140,00 

Dagrenovation yderligere valg - sommerhuse Rømø:   

Ugentlig tømning 140 l beholder - madaffald  1.712,00 1.969,00 

Ugentlig tømning 240 l beholder – mad- og/eller restaffald 2.494,00 2.867,00 

Kombi-tømning* 140 l beholder - madaffald  1.381,00 1.588,00 

Kombi-tømning* 240 l beholder - mad- og/eller restaffald  2.013,00 2.315,00 

Kombi-tømning* 660 l minicontainer - restaffald  4.914,00 5.651,00 

Kombi-tømning* 770 l minicontainer – restaffald gældende for eksisterende/ellers udgået 5.733,00 6.593,00 

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

 

Dagrenovation - Affaldsøer:   

Affaldsø - helårsbeboelse 953,00 1.248,00 

Affaldsø - sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre 800,00 1.048,00 

   

 
 
 

 

   Der er følgende beholderkombinationer for mad- og restaffald: 
 

Muligheder: 240L delt- Mad/Rest 140L Mad 240L Rest Kapacitet Mad, i liter Kapacitet Rest, i liter PRIS – kr. pr. år 
A 1   96 144 1.434 
B  1 1 140 240 2.417 
C 1  1 96 384 2.868 
D 2   192 288 2.868 
E  1 2 140 480 3.851 

 

  A er standard løsningen som alle som minimum skal have, B-E er mulige løsninger 
 

 
  



side 5 Tønder Forsyning – Privatkunder  

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

 

 

Priserne er inkl. moms 

     2022 2023 
Dagrenovation Affaffaldsøer - egne beholdere:   

14 dags tømning restaffald 3 m3             ny 13.000,00 

14 dags tømning restaffald 5 m3             ny 17.000,00 

Ugetømning restaffald 3 m3             ny 26.000,00 

Ugetømning restaffald 5 m3             ny 34.000,00 

14 dags tømning madaffald 0,75 m3             ny 10.500,00 

14 dags tømning madaffald 2,2 m3             ny 18.500,00 

14 dags tømning madaffald 3 m3             ny 23.000,00 

Ugetømning madaffald 0,75 m3             ny 21.000,00 

Ugetømning madaffald 2,2 m3             ny 37.000,00 

Ugetømning madaffald 3 m3             ny 46.000,00 

14 dags tømning dagrenovation 3 m3             ny 15.000,00 

14 dags tømning dagrenovation 5 m3             ny 21.000,00 

Ugetømning dagrenovation 3 m3             ny 30.000,00 

Ugetømning dagrenovation 5 m3             ny 42.000,00 

Feriecentre og mulighed for Kombi-tømninger:            ny 21.000,00 

Kombi-tømning restaffald 3 m3             ny 20.000,00 

Kombi-tømning restaffald 5 m3             ny 26.000,00 

Kombi-tømning madaffald 0,75 m3             ny 16.000,00 

Kombi-tømning madaffald 2,2 m3             ny 29.000,00 

Kombi-tømning madaffald 3 m3             ny 35.000,00 

Kombi-tømning dagrenovation 3 m3             ny 23.000,00 

Kombi-tømning dagrenovation 5 m3             ny 32.000,00 

Ekstra tømning af affaldsøer: 
  

Ekstra tømning affaldsø – ikke planlagt                 ny    1.750,00 

Ekstra tømning affaldsø - planlagt                 ny    1.050,00 
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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 inkl. moms 

Genbrugsindsamling:                      2022             2023 

Genbrugsindsamlingsgebyr for helårsbeboelse/beboelseslejlighed 1.128,00 1.297,00 

Genbrugsindsamlingsgebyr for sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre    593,00    682,00 

   
 

Genbrugsplads inkl. grenplads:   

Genbrugspladsgebyr (husstande og sommerhuse) 1.951,00 2.244,00 

Genbrugspladsgebyr etage, ferielejligheder og kollegieværelser/boliger 1.164,00 1.339,00 

Olie og kemikalieaffald    100,00    120,00 

Eternit Big Bag – kan købes i Administrationen, Bredebro, pr. stk.            ny    105,00 
 

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 240,00 276,00 
Tillæg for hente- og bringeordning ved ugentlig tømning 480,00 552,00 
Tillæg for hente- og bringeordning ved Kombi-tømning 387,00 445,00 
Tillæg for hente- bringeordning genbrugsbeholder 117,00 135,00 

Låg med indkast og lås 240 l udelt (engangsbeløb)            ny 775,00 
Låg med indkast og lås 660 l (engangsbeløb)            ny 850,00 
Låg med lås – udelt beholder (engangsbeløb)            ny 600,00 

Kontrolmærker pr. stk. til ekstra dagrenovationssæk ved ordinær tømning       44,00   51,00 

Ekstra tømning husstandsbeholder (pr. beholder)            ny 440,00 

Særgebyr for gentagne fejlsorteringer            ny 100,00 
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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 inkl. moms 

                    2022           2023 

Administrationsgebyr:  
 

Gebyr ved tilmelding til hente- og bringeordning 215,00 226,00 

Gebyr ved ombytning af beholdere og dispensation 207,00 217,00 

Gebyr for vask/bytning af beholder 207,00 217,00 

Erstatning af affaldsbeholder Kostpris efter type beholder 

Oprettelsesgebyr - tilflyttere 189,00 199,00 

Kontrolafprøvning af vandmåler til og med Qn= 4 m3 1.500,00 1.500,00 

Kontrolafprøvning af vandmåler over Qn= 4 m3    Efter omkostning 

Udlæsning af data fra elektronisk vandmåler               1.000,00 1.000,00 

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 53,00 55,00 

Gebyr for administration af målere på egen boring 104,00 110,00 

Gebyr ved oprettelse af administrationsaftale 270,00 285,00 

Gebyr for ændring af årsopgørelse/aconto 54,00 56,00 

Gebyr for kopi af regning tilsendt  76,00 80,00 

Gebyr for fradrag af vandafledningsbidrag (manuel beregning, produktion)1) 375,00 375,00 

Rykkergebyr *)   100,00 100,00 

   

1) Gældende for adresser med manuel håndtering af vandafledningsbidrag – 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 

Betalingsbetingelser 
 
Der udsendes to opkrævninger om året, der forfalder i marts og i september. 
 
Har du brug for flere oplysninger eller andre priser end de oplyste, er du velkommen til at kontakte os 
på telefon/mail eller læs mere på hjemmesiden 
 
Tlf.: 8843 7500 
info@tonfor.dk 
www.tonfor.dk 

 


