Administrationsgebyrer:
Gebyr ved tilmelding til hente- og bringeordning
Gebyr ved ombytning af beholdere og dispensation
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
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

Takstblad

2017
Drikkevand – Spildevand - Genbrug og affald

Drikkevand

Priser er inkl. moms

Tilslutningsbidrag i byområder (pr. stik):
32 mm stikledning
21.226,00
40 mm stikledning
21.537,00
50 mm stikledning
32.951,00
63 mm stikledning
47.790,00
75 mm stikledning
57.670,00
90 mm stikledning
69.746,00
110 mm stikledning
83.741,00
140 mm stikledning
89.659,00
160 mm stikledning
95.578,00
Tilslutningsbidrag i landområder (pr. stik):
32 mm stikledning
43.054,00
40 mm stikledning
43.054,00
50 mm stikledning
54.555,00
63 mm stikledning
69.506,00
75 mm stikledning
79.265,00
90 mm stikledning
91.463,00
110 mm stikledning
105.456,00
140 mm stikledning
111.377,00
160 mm stikledning
117.296,00
Vandgebyr:
7,33
Statsafgift pr. m3 leveret vand
0,49
Drikkevandsbidrag/Afgift vedrørende vandbeskyttelse pr. m3 leveret vand
7,22
Vandbidrag pr. m3 leveret vand
15,04
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
Udledning af COD pr. kg.
Vejafvandingsbidrag kommunale veje:8%
Udledning af total-N pr. kg.
Udledning af total-P pr. kg.
Administrationsgebyr ved tilbagebetaling af vandafledningsbidrag ifbm. rørbrud
Aflevering af afvandet slam (op til 4% TS)

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

62.176,00
37.306,00
62.176,00
37.306,00
42,50
42,50
35,70
22,10
595,00
1,85
2,22
43,80
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)

420,00
890,00
770,00
420,00
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

641,00
934,00
1.375,00
2.653,00
2.653,00
5.305,00
5.305,00
1.283,00
1.869,00
2.750,00
1.035,00
1.509,00
2.221,00
4.296,00
193,00
387,00
312,00
34,00
81,00
12.984,00
25.969,00
17.312,00
34.625,00
388,00
388,00
802,00
673,00
802,00
2.405,00
565,00
296,00
991,00
146,00
81,00
649,00
1.409,00
845,00
63,00

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

