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Prisen På drikkevand

Gældende pr. 1. januar 2015

Fast bidrag

Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Abonnement pr. måler 576,00 720,00

Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

variabelt bidrag

Kr. pr. m3 Kr. pr. m3

Årsforbrug eKsKl. moms inKl. moms

0 - 50.000 m³ 4,95 6,19

50.000-100.000 m³ 4,60 5,75

Over 100.000 m³ 4,25 5,31

 

aFgiFter

Fælles forsyning

Drikkevandsbidrag 0,67 0,83

Statsafgift drikkevand 5,86  7,33 

egen boring
Kr. pr. m3 Kr. pr. m3

eKsKl. moms inKl. moms

Drikkevandsbidrag 0,83 momsfri

Statsafgift egen boring 7,33  momsfri 

Der afregnes afgifter efter et fast årligt forbrug:
- 170 m3 pr. helårsbolig
- 70 m3 for andre boliger

Kr. pr. m3 Kr. pr. m3
eKsKl. moms inKl. moms
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– nye veje for vandet

Prisen På sPildevand
Gældende pr. 1. januar 2015

Fast bidrag

Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Abonnement pr. stik 576,00 720,00

variabelt bidrag
og rensning Rensning  

Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Kr. pr. m3

Vandafledningsbidrag eKsKl. moms inKl. moms eKsKl. moms

Takst 1: 0-500 m3 21,50 26,88 10,35

Takst 2: 500-20.000 m3 19,78 24,73 9,52

Takst 3: Over 20.000 m3 16,34 20,43 7,87

Distribution

* Gældende for erhvervskunder der afregnes efter Det Justerede Betalingsprincip.  
 DNV Gødstrup har anlagt egen distributionsledning og afregner derfor efter Det Justerede Betalingsprincip  
 (kun rensning).

*
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rensemetode Kr. pr. m3

1
Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning,  
nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering

0,75

2 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,90

3 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,50 

4 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,65 

5 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,95

6 Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,10 

7 Både mekanisk og biologisk rensning 2,40 

8 Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,85

9 Andre 5,70 

tømningsordning og aFgiFter  
uden For kloakeret område

Gældende pr. 1. januar 2015

For ejendomme, der ikke udleder spildevand til et fælles, privat eller offentlig, renseanlæg, opkræves spilde-
vandsafgiften af Herning Vand for Herning Kommune.
Det gælder fx ejendomme med egen septiktank e.l., hvorfra spildevandet løber videre til en fællesledning og her-
fra til grøft, vandløb eller nedsivning. Ejendomme uden afløb, fx kolonihaver, er ikke omfattet af afgiftspligten.
Spildevandsafgiften afhænger af ejendommens rensemetode, jf. nedenstående tabel.

tømningsordning

Hvis du bor på landet og ikke er tilsluttet vores kloaknet.

Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Kollektiv tømningsordning (inkl. 3 m3) 450,00 562,50

Administration af private tømningsordninger 50,00 62,50

Modtagelse af septisk slam pr. m3 40,00 50,00

       

 

statsaFgiFter For sPildevand udenFor kloakeret område

Se bekendtgørelse om lov af spildevandsafgift her 

Spildevandsafgift udenfor kloakeret område er momsfri.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=13236
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Prisen For tilslutning

Gældende pr. 1. januar 2015

tilslutningsbidrag  drikkevand

  

Stikstørrelse
Kr. eKsKl. 

moms
Kr. inKl.  

moms
Kr. eKsKl.  

moms
Kr. inKl.  

moms
Kr. eKsKl. 

moms
Kr. inKl.  

moms

Ø 32-40 mm 14.275,00 17.843,75 19.700,00 24.625,00 33.525,00 41.906,25

Ø 50 mm 20.850,00 26.062,50 26.275,00 32.843,75 49.675,00 62.093,75

Ø 63 mm 35.975,00 44.968,75 41.400,00 51.750,00 86.975,00 108.718,75

Ø 75 mm 51.425,00 64.281,25 57.675,00 72.093,75 * *

Ø 90 mm 72.250,00 90.312,50 78.675,00 98.343,75 * *

Ø 110 mm 105.725,00 132.156,25 112.300,00 140.375,00 * *

Ø 160 mm 174.350,00 217.937,50 181.800,00 227.250,00 * *

Ø 200 mm 294.575,00 368.218,75 303.300,00 379.125,00 * *

* 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 7.700 kr. inkl. 
moms.

Beregn dit tilslutningsbidrag på vand her. 

tilslutningsbidrag sPildevand

Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Grundtakst 48.150,00 60.187,50

Byområde
MED etableret vej,  
fortov og fliser

Byområde
IKKE etableret vej,  
fortov og fliser

Det åbne land

Tilslutningsbidrag for sprinklerstik betales efter gældende takster plus etableringsomkostninger til ekstra  
kvarterventiler. Herning Vand garanterer ikke for tryk og ydelse.

Tilslutningsbidrag for spildevand for private boliger udgør 48.150,00 kr. ekskl. moms pr. boligenhed.
Bidraget for erhvervsejendomme udgør 48.150,00 kr. ekskl. moms per påbegyndt 800 m2 grundareal.

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

gebyrer
Gældende pr. 1. januar 2015

aFregningsgebyrer
Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Flytteopgørelse 100,00 125,00

Aflæsningsbesøg 200,00 250,00

Regningskopi 40,00 50,00

Ansættelse af årsforbrug manuelt/skønnet aflæsning 80,00 100,00

Betalingsgebyr ved fysisk faktura 40,00 50,00

Afregning ved 12 acontorater 240,00 300,00

betalingsgebyrer
Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Rykker 1 100,00 momsfri

Rykker 2 100,00 momsfri

Rykkergebyr selvaflæserkort 100,00 125,00

Inkassomeddelelse, overdragelse til SKAT* 100,00 momsfri

Indhentning af CPR-oplysninger hos myndighed 50,00 momsfri

Betalingsaftale 80,00 100,00

Lukkebrev 100,00 momsfri

Lukkebesøg

Åbningsgebyr efter lukning grundet manglende betaling 825,00 1.031,25

Åbningsgebyr udenfor normal arbejdstid 1.250,00 1.562,50

Fogedforretning **

Kundeforlangt målerkontrol uden fejl på måler 1.300,00 1.625,00

øvrige ydelser/gebyrer
Kr. eKsKl. moms Kr. inKl. moms

Afbrydelse af stik < 63 mm 7.625,00 9.531,25

Afbrydelse af stik > 63 mm 12.825,00 16.031,25

Udskiftning af frostsprængt måler 1.195,00 1.493,75

Leje af vandmåler "byggevand" 1.195,00 + forbrug 1.493,75 + forbrug

Leje af "byggevandsstander" 200,00 250,00

Gebyr for ”Grønne målere”, egen måler 40,00 50,00

Gebyr for ”Grønne målere”, Herning Vands måler 75,00 93,75

Etablering af pulsudgang: Timeafregning (til den enhver tid gældende timepris for serviceteknikker)  
+ forbrug af materialer.

* + omkostninger til SKAT vedr. overdragelse og inkassobehandling 
** + faktiske omkostninger til foged/låsesmed


