Takstblad 2013
for

Dagrenovationsordning
I januar, februar, marts, april og maj
i juni, juli og august
september, oktober, november og december

er der tømning hver 14. dag,
er der ugentlig tømning, og i
er der tømning hver 14. dag

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms
Normal afhentning

2013

2012

110 liters sæk ........................................................................................................ 891,00
140 liters spand ................................................................................................... 1012,00
190 liters spand ................................................................................................... 1140,00
240 liters spand ................................................................................................... 1269,00
400 liters container ............................................................................................. 1864,00
600 liters container ............................................................................................. 2431,00
800 liters container ............................................................................................. 2997,00

846,00 kr.
961,25 kr.
1082,50 kr.
1205,00 kr.
1770,00 kr.
2308,75 kr.
2846,25 kr.

110 liters sæk (uge-tømning på øerne) ............................................................... 1380,50
Afhentning udenfor rute (kørsel) .......................................................................... 201,00
Ekstra sæk ............................................................................................................... 30,00

1311,25 kr.
197,00 kr.
30,00 kr.

Ekstraordinær tømning, inkl. kørsel
Tømning
110 liters sæk
140 liters spand
190 liters spand
240 liters spand
400 liters container
600 liters container
800 liters container

Kørsel

I alt 2013

2012

27,50 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 228,50 ........ 223,00 kr.
31,00 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 232,00 ........ 227,00 kr.
34,50 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 235,50 ........ 230,00 kr.
39,00 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 240,00 ........ 234,00 kr.
58,00 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 259,00 ........ 252,00 kr.
75,00 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 276,00 ........ 268,00 kr.
92,50 kr. ................ 201,00 kr. ......................... 293,50 ........ 285,00 kr.

Boligbidrag for private husstande

2013

Lejlighed/parcelhus
Værelse
Sommerhus

2012

938,00 ..... 1.117,00 kr.
281,00 ........ 335,00 kr.
432,00 ........ 515,00 kr.
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Takster for erhverv 2013
Ekskl. moms

2013
2012
ADMINISTRATIONSBIDRAG .................................................... 450,00 kr. 450,00 kr.
CONTAINERORDNING, ekskl. moms ................................ 2013
Leje af container pr. mdr. ............................................................................ 340,00 kr.
Tømning ...................................................................................................... 275,00 kr.

RENOTUR............................................................................... 2013
Sæk .............................................................................................................. 30,00 kr.
Afhentning af 10 kg. pap pr. uge ................................................................. 60,00 kr.

Ekskl. moms
GBS........................................................................................... 2013
Klippekort(abonnement) ............................................................................ 100 kr./kort
Genbrug:
Genbrug uden andet affald........................................................................... 0 kr.
Bygningsaffald/haveaffald:
Personbil/stationcar
Bygningsaffald ........................................................................................... 40kr.
Haveaffald ................................................................................................... 10 kr.
Personbil/stationcar + trailer
Bygningsaffald ............................................................................................ 120 kr.
Haveaffald ................................................................................................... 20 kr.
Kassevogn/pick-up
Bygningsaffald ............................................................................................ 160 kr.
Haveaffald ................................................................................................... 20 kr.
Kassevogn/pick-up + trailer
Bygningsaffald ............................................................................................ 320 kr.
Haveaffald ................................................................................................... 60 kr.
Ladbil/lille traktor m. vogn
Bygningsaffald ............................................................................................ 200 kr.
Haveaffald ................................................................................................... 30 kr.
Ladbil m. trailer
Bygningsaffald ............................................................................................ 360 kr.
Haveaffald ................................................................................................... 70 kr.
Farligt affald:
Spildolie til genbrug .................................................................................... 0 kr./kg
Andet farligt affald ...................................................................................... 4 kr./kg
Dagrenovation:
Dagrenovation kan afleveres til dagspris
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Vandforsyning
Almindelige forbrugerpriser
Vand
Priser, pr. m³
Vand

Kr. inkl. moms
12,03
6,83
0,84

Grøn afgift til staten
Drikkevandsbidrag

Fast afgift pr. år efter målerstørrelse
Priser
Qn 2,5

Kr. inkl. moms
til boliger

Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100
Ejendomme med egen indvinding uden måler, standardforbrug 170 m³ pr. år. Grøn afgift til staten.

600,00
1.064,00
2.130,00
3551,00
8.528,00
14.199,00
1.303,90

Privat brønd/boring
Priser

Kr. inkl. moms

Fast bidrag for målerinstallation i privat brønd/boring, pr. år
(Prisen dækker indkøb og administration af vandmåler).
Grøn afgift til staten, pr. m³
Drikkevandsbidrag

222,00
6,83
0,84

Andre takster
Priser

Kr. inkl. moms

Vand aftappet fra brandstander, pr. m3
Grøn afgift til staten, pr. m³
Drikkevandsbidrag
Spildevandsafgift
I alt

12,03
6,83
0,84
35,51
55,21

Afprøvning af vandmåler Qn 2,5. Større måler efter regning
Gebyr ved for sen indsendelse af selvaflæsningskort
vedrørende vandforbrug
Byggevand (vand og kloak inkl. statsafgifter) 51,97 kr. pr.
m3 - dog minimum betaling for 5 m³
Udpumpning af brandhane
Erstatning for ødelagt/bortkommen måler
Qn 2,5 til boliger
Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100
Betaling for genåbning af vand
Vandstik ikke i brug
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461,00
158,00
265,04
275,00
515,00
869,00
1.681,00
5.385,00
6.511,00
7.866,00
379,00
600,00

Tilslutningsafgift - Vand
For vandtilslutning betales en tilslutningsafgift, som består af et hovedbidrag, et forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag.

Priser

Kr. inkl. moms

Hovedbidrag
til etablering og vedligeholdelse af vandværker og boringer.
Hovedbidraget reguleres efter målerstørrelse.
Målerstørrelse
Qn 2,5
Qn 6
Qn 10
DN 50
DN 80
DN 100

Vandstrøm
0,00 < qd < 0,95
0,95 < qd < 1,75
1,75 < qd < 3,50
3,50 < qd < 5,40
5,40 < qd <

11.259,00

Fordelingstal
1,0
1,5
3,0
5,0
12,0
20,0

Boligblok med flere lejligheder på samme stikledning (pr.
lejlighed)

8.445,00

Et-værelses kollegie-, ungdoms- eller ældreboliger

3.378,00

Priser

Kr. inkl. moms

Forsyningsledningsbidrag
til etablering og renovering af forsyningsledninger.

9.653,00

Boligblok med flere lejligheder på samme stikledning (pr.
lejlighed)

7.240,00

Et-værelses kollegie-, ungdoms- eller ældreboliger

2.896,00

For sprinklerstik gælder, at der ikke skal installeres vandmåler. Hovedbidraget og forsyningsledningsbidraget beregnes som 20 % af den målerstørrelse, som svarer til den dimensionsgivende
vandstrøm (qd)

Priser

Kr. inkl. moms

Stikledningsbidrag
til etablering af stikledning og stophane.

40/50 mm
63 mm

11.259,00
12.870,00

Tee-indskæring og større dimension stikledning udføres efter
regning. Stikledninger længere end 12 m. målt mellem
anboring og grundgrænse udføres efter regning.
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Vandmålere med puls– eller analog signalgiver
Nyinstallation
Ved nyinstallation af vandmåler med puls- eller analog signalgiver afholdes udgiften af rekvirent eller
ejer af ejendommen fratrukket katalogpris for en tilsvarende standardvandmåler.

Udskiftning
Ved udskiftning af en vandmåler til måler med puls/analog signal afholdes udgiften ligeledes af
rekvirent eller ejer. Målerprisen fratrækkes restværdien af standardvandmåleren, idet fradragsprisen
(restværdien) af den installerede vandmåler nedskrives årligt med 10% af katalogprisen på
udskiftningsdatoen.

Afregning for vandforbrug
I tilfælde af forskel mellem målervisning målt ved puls/analog signal og visningen på målerens
mekaniske tælleværk vil afregningen finde sted på basis af det mekaniske tælleværks visning.
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Spildevand
Kloak (vandafledningsbidrag), incl. spildevandsafgift til staten
Priser, pr. m³

Kr. inkl. moms

Kloak, variabel afgift
Kloak, fast afgift

35,51
200,00

Tømningsordning, pr. tømning
Priser

Kr. inkl. moms

Helårsbeboelse / sommerhus pr. tank indtil 2,5 m³ og
dæksel der vejer 30 kg eller mindre.
Helårsbeboelse / sommerhus pr. tank indtil 2,5 m³ og
dæksel tungere end 30 kg.
Tank større end 2,5 m³ (max. 6 m³)
Forgæves kørsel, pr. gang

718,83
1.436,56
1.436,56
226,48

Spildevandsafgift til staten for ejendomme der ikke er tilsluttet offentlig kloak.
Priser

Kr.

Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både
mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation, kemisk fældning og filtrering, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
kemisk fældning og filtrering, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation og kemisk fældning, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
denitrifikation, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
filtrering eller kemisk fældning, pr. m3
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og
biologisk rensning og nitrifikation, pr. m3
Både mekanisk og biologisk rensning, pr. m3

0,505
0,60
1,00
1,05
1,30
1,40
1,60

Både mekanisk og rensning og kemisk fældning, pr. m3

1,90
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Andre, pr. m

3,80

Tilslutningsafgift - Boliger
Priser

Kr. inkl. moms

Tilslutningsafgift pr. boligenhed
For ejendomme hvor kun spildevand pålignes

58.682,06
35.209,23

Tilslutningsafgift - Erhverv
Priser

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl.
moms

Tilslutningsafgift pr. påbegyndt 800 m² matrikulært
46.945,64
areal
Der henvises i øvrigt til Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S.

58.682,05
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Fast afgift for målerinstallation til måling af erhvervsmæssigt vandforbrug, der ikke
ledes til kloak
Priser

Kr. inkl. moms

Fast bidrag for målerinstallation til måling af vandforbrug,
der ikke ledes til kloak. (Prisen dækker indkøb og
administration af vandmåler).

226,00

Afværgevand (vandafledningsbidrag fra afværgeboringer), inkl. spildevandsafgift til
staten. Reduceret bidrag efter godkendelse af Svendborg Spildevand A/S
Priser, pr. m³

Kr. inkl. moms

Afværgevand

12,23

Særbidrag for erhverv
Specifikt særbidrag for specifikke behandlingsanlæg til forrensning af spildevand
Hvis en virksomheds tilledning af særligt forurenet spildevand * til forsyningen giver
anledning til etablering af særlige renseforanstaltninger til brug for forrensning af
virksomhedens spildevand forud for tilledning til forsyningens almindelige
renseforanstaltninger, betales et årligt særbidrag til dækning af de faktiske omkostninger til
etablering og drift af den særlige renseforanstaltning.
Bidraget, der opkræves, skal dække de dokumenterbare udgifter ved den særlige
renseforanstaltning – herunder udgifter til energiforbrug, behandlingsomkostninger,
slambortskaffelse, vedligeholdelse, løn og afskrivninger, der hidrører fra den særlige
renseløsning.

Generelt særbidrag
For virksomheder, der tilleder særligt forurenet spildevand til forsyningen opkræves
endvidere særbidrag for tilledning af forurenende stoffer i henhold til nedenstående tabel:

Priser

Kr. inkl. moms

COD pr kg.
N pr kg.
P pr kg.

1,74
2,65
29,13

*) Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenende stoffer end husspildevand.
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Pris-eksempler
Vandpris (hvis man er tilsluttet Svendborg Vand A/S’ og Svendborg Spildevand A/S’
anlæg)
Priser, pr. m³

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

9,62
5,46
0,67
28,01
0,40
44,17

12,03
6,83
0,84
35,01
0,50
55,21

Vand
Grøn afgift på vand til staten
Drikkevandsbidrag
Kloak, variabel afgift
Spildevandsafgift til staten

I alt

Hvad en vand-krone går til for en familie, der bruger 130 m³ vand om året.

Samlet årlig pris for en familie med et årsforbrug på 130 m³ 55,21 kr. = 7.177,30 + faste
afgifter 800,00 kr. i alt 7.977,30 kr., heraf 2.445,14 kr. (moms og afgifter) til staten.
Tilslutningsafgift for vand
Installation med Qn 2,5 måler, f.eks. énfamiliehus
Hovedbidrag
1 x 11.259,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (40 mm)
I alt
Installation med Qn 6 måler
Hovedbidrag
1,5 x 11.259,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (50 mm)
I alt
Installation med Qn 10 måler
Hovedbidrag
3 x 11.259,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag
Stikledningsbidrag (63 mm)
I alt
Ejendom med f.eks. 5 boliger på samme stikledning
Hovedbidrag
5 x 8.445,00 kr.
Forsyningsledningsbidrag 5 x 7.240,00 kr.
Stikledningsbidrag (50 mm)
I alt
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Kr. inkl. moms
11.259,00
9.653.00
11.259,00
32.171,00
16.888,50
9.653,00
11.259,00
37.800,50
33.777,00
9.653,00
12.870,00
56.300,00
42.225,00
36.200,00
11.259,00
89.684,00

Betalingsbetingelser
Der opkræves á conto 2 gange årligt. På grundlag af selvaflæsningen pr. 31. december foretages
årsafregningen samtidig med opkrævning af 1. rate for det efterfølgende år.
For storforbrugere afregnes månedsvis eller kvartalsvis efter selvaflæsning.
Ved overskridelse af forfaldsdatoen opkræves et gebyr samt rente efter rentelovens bestemmelser.
OVERSIGT OVER BETALINGSFRISTER
MÅNED

BETALINGSFRIST

KØRSELSTYPE

Januar

04.01.2013
21.01.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Februar

05.02.2013
20.02.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Marts

01.03.2013
05.03.2013
20.03.2011

Særbidrag, afregning og 1. á conto-rate
Årsopgørelse og 1. á conto-rate
Storforbrugere

April

05.04.2013
19.04.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Maj

06.05.2013
21.05.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juni

03.06.2013
05.06.2013
20.06.2013

Særbidrag, 2. á conto-rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Juli

05.07.2013
19.07.2013

Flytteopgørelser og 2. á conto-rate
Storforbrugere

August

05.08.2013
20.08.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

September

02.09.2013
05.09.2013
20.09.2013

Særbidrag, 3. á conto-rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere

Oktober

05.10.2013
21.10.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

November

05.11.2013
20.11.2013

Flytteopgørelser
Storforbrugere

December

02.12.2013
05.12.2013
20.12.2013

Særbidrag, 4. á conto-rate
Flytteopgørelser
Storforbrugere
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Ikrafttræden
Dette takstblad er gyldigt fra den 1. januar 2013 og erstatter tidligere udgaver.

Henvendelser
Vand og affald
Ryttermarken 21
5700 Svendborg
Telefon: 6321 5515
Fax.nr.: 6222 4624

Afregning og flytning
Telefon: 6321 5503

Åbningstider:
Mandag - Torsdag 8.00 - 14.30
Fredag
8.00 - 14.00

E-mail: post@vandogaffald.dk
Hjemmeside: www.vandogaffald.dk
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