
Takstblad for 2014: 

Tilslutningsbidrag 

Tilslutningsbidrag spildevand også kaldet kloakbidrag for boliger udgør kr.47.705 ekskl. moms pr. boligenhed. 

Bidraget for erhvervsejendomme udgør kr. 47.705 ekskl. moms for hver påbegyndt 800 m2 grundareal. 

 

Tømningsordning 

Pris Kr. ekskl. 

moms 

Kr. inkl. 

moms 

Kollektiv tømningsordning 500,00 625,00 

Administration af private 

tømningsordninger 

75,00 93,75 

Modtagelse af septisk slam pr. ton 40,00 50,00 

Statsafgifter for spildevand udenfor kloakeret område 

For ejendomme, der ikke udleder spildevand til et fælles, privat eller offentlig, renseanlæg, opkræves 

spildevandsafgiften af Herning Vand for  Herning Kommune. 

Det gælder fx ejendomme med egen septiktank e.l., hvorfra spildevandet løber videre til en fællesledning og herfra til 

grøft, vandløb eller nedsivning. 

Ejendomme uden afløb, fx kolonihaver, er ikke omfattet af afgiftspligten. 

Spildevandsafgiften afhænger af ejendommens rensemetode, jf. nedenstående tabel. 

  Rensemetode Afgift pr. 

m3 

1 Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse   0,50 kr 

2 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk 

fældning og filtrering 

0,50 kr 

3 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og 

filtrering 

0,60 kr 

4 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og 

kemisk fældning 

1,00 kr 

5 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,10 kr 

6  Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering 1,30 kr 

7 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning 1,30 kr 

8 Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) 1,40 kr 

9 Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation    1,40 kr 

10 Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg 

og biologiske sandfiltre 

1,60 kr 

11 Mekanisk rensning og kemisk fældning    1,90 kr 

12 Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)     3,80 kr 

http://www.herningvand.dk/da/privat/statsafgifter-spildevand


 

Prisen på vand afhænger af dit forbrug: 

Gældende pr. 1/1-2014 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Abonnement pr. måler 500,00 625,00 

Vandsektorloven pr. måler 4,00 5,00 

  

Årsforbrug pr m³ inkl. moms 0 - 50.000 

m³ 

kr./m³ 

50.000-100.000 

m³ 

kr./m³ 

Over 100.000 

m³ 

kr./m³ 

m³-pris 4,95 4,60 4,25 

Statsafgifter 6,13 6,13 6,13 

I alt ekskl. moms 11,08 10,73 10,38 

+ 25% moms 2,77 2,68 2,60 

I alt inkl. afgifter ekskl. 

vandafledningsbidrag 

13,85 13,41 12,98 

  

Vandafledningsbidrag:     

Vandafledningsbidrag pr. m3 vand 

gældende pr. 1/1 2014 

Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

0-500 m3 21,50 26,88 

500-20.000 m3 20,64 25,80 

Over 20.000 m3 18,92 23,65 

Dvs. at den samlede pris pr. m3 vand for en almindelig husstand, der bruger 140 m3 vand er: 45,19 kr pr. m3 (inklusive 

moms). 

 

Aflæsning og afregning 

Alle årsafregnede forbrugere betaler forbruget ad 2 omgange - i marts og oktober. Selvaflæsningskortet udsendes sidst i 

december måned. 



 

Afgift på egen vandboring 

Ejendomme med ledningsført vand fra egen boring eller brønd skal ifølge 'lov nr. 492 af 30. juni 1993 om afgift på 

ledningsført vand' afregne efter et fast årligt forbrug på: 

 170 m³ pr. helårsbolig 

 70 m³ for andre boliger 

 

  

Tilslutningsbidrag på vand: 

i kr. inkl. moms 

Stikledningsbidrag uden etableret befæstelse er gældende for tilslutning i område hvor der ikke er etableret vej, fliser, 

fortorv m.m. 

Tilslutningsbid

rag - by 

Hovedanlægsbi

drag 

Distributionsledni

ngsbidrag 

Stikledningsbidrag 

(uden etableret 

befæstelse) 

Samlet pris 

ekskl. moms             

                     

Samlet pris 

inkl. moms 

Stikstørrelse ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms     

32-40mm - 

Grundtakst 

6.170 5.165 2.940 14.275 17.843,75 

50mm 9.660 8.090 3.085 20.835 26.043,75 

63mm 17.820 14.915 3.220 35.955 44.943,75 

75mm 25.285 21.170 4.925 51.380 64.225,00 

90mm 36.410 30.485 5.290 72.185 90.231,25 

110mm 54.390 45.535 5.715 105.640 132.050,00 

160mm 115.400 51.080 7.730 174.210 217.762,50 

200mm 180.220 105.340 8.790 294.350 367.937,50 

250mm           

 

  



Stikledningsbidrag i etableret befæstelse er gældende for tilslutning i område med etableret vej, fliser, fortorv m.m. 

Tilslutningsbidrag - 

by 

Hovedanlæg

sbidrag 

Distributionsle

dningsbidrag 

Stikledningsbidrag (i 

etableret befæstelse) 

Samlet pris 

ekskl. moms      

Samlet pris 

inkl. moms 

Stikstørrelse ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms     

32-40mm - 

Grundtakst 

6.170 5.165 8360 19.695 24.618,75 

50mm 9.660 8.090 8500 26.250 32.812,50 

63mm 17.820 14.915 8635 41.370 51.712,50 

75mm 25.285 21.170 11185 57.640 72.050,00 

90mm 36.410 30.485 11715 78.610 98.262,50 

110mm 54.390 45.535 12290 112.215 140.268,75 

160mm 115.400 51.080 15170 181.650 227.062,50 

200mm 180.220 105.340 17505 303.065 378.831,25 

250mm           

 Tilslutningsbidra

g - det åbne land 

Hovedanlægs

bidrag 

Distributions

ledningsbidr

ag 

Stikledningsbidrag Samlet pris 

ekskl. moms 

Samlet pris inkl. 

moms 

Stikstørrelse ekskl. moms ekskl. moms ekskl.moms     

32-40mm - 

Grundtakst 

6.170 21.840 5.490 33.500 41.875,00 

50mm 9.660 34.210 5.765 49.635 62.043,75 

63mm 17.820 63.080 5.990 86.890 108.612,50 

75mm 25.285 * * *   

90mm 36.410 * * *   

110mm 54.390 * * *   

160mm 115.400 * * *   

200mm 180.220 * * *   

            

* Kontakt Herning Vand for muligheden for at blive koblet på. Der skal som minimum betales en grundtakst for hver 

installation. Definition af det åbne land: minimumsantallet af beboelsesbygninger indenfor en afstand af 200 m, før der 

er tale om en samlet bebyggelse, er mindst 8 beboelsesbygninger. Grundtakst er 7.711 kr. inkl. moms 

Beregn dit tilslutningsbidrag på vand her 

 

  

http://www.herningvand.dk/da/beregning-af-tilslutningsbidrag


Øvrige ydelser/gebyrer 

Afregningsgebyrer Kr. inkl. 

moms 

Flytteopgørelse 125,00 

Aflæsningsbesøg 250,00 

Regningskopi 50,00 

Ansættelse af årsforbrug manuelt/skønnet 

aflæsning 

100,00 

Betalingsgebyr ved fysisk faktura 50,00 

  

  



 

Betalingsgebyrer  Kr. inkl. moms 

    

Rykker 1 100,00 

Rykker 2 100,00 

Overdragelse til SKAT ** 

Rykkergebyr selvaflæserkort 125,00 

Inkassomeddelelse 0,00 

Betalingsaftale 100,00 

Lukkebrev 100,00 

Lukkebesøg afregnes under 

åbningsgebyr 

Åbningsgebyr efter lukning grundet 

manglende betaling 

1.031,25 

Genoplukning udenfor normal arbejdstid 1.562,50 

Fogde forretning * 

Kundeforlangt målerkontrol uden fejl på 

måler 

1.625,00 

 * + faktiske omkostninger til foged/låsesmed 

** + omkostninger til SKAT vedr. overdragelse og inkassobehandling 

 Øvrige gebyrer Kr. inkl. moms 

Afbrydelse af stik < 63 mm 9.531,25 

Afbrydelse af stik > 63 mm 16.031,25 

Udskiftning af frostsprængt måler 1.493,75 

Leje af vandmåler "byggevand" 1.493,75 + forbrug 

Leje af "byggevandsstander" 250,00 

Etablering af pulsudgang: Timeafregning (gældende listepris for serviceteknikker d.d. 662,50 kr. inkl. moms ) + forbrug 

af materialer. 


