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TAKSTER FOR VANDFORSYNINGEN 2022 
 

Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a|s regulativ for vandforsyning, 
godkendt af Mariagerfjord Byråd den 22.12 2021. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord 
Vand a|s hjemmeside.(Åbner side i ny browser). 
 

TAKSTER 
Takster består af et beløb pr. m3 forbrugt vand og et fast årlig beløb. 
 
Ved midlertidige vandleverancer ved byggebrug m.m. afregnes driftsbidrag ud fra en afgift pr. m3 
forbrugt vand. Afgift for leje af vandmåler til midlertidig vandleverance fremgår af afsnittet 
”Administrative gebyrer”.  
 
Qn = den mængde vandmåleren er dimensioneret til, angivet i m3 pr. time. 
 
Takst pr. m3 forbrugt vand 

Takst – Vand (forbrugt vand) Kroner/m3 
(ekskl. moms) 

Kroner/m3 
 (inkl. moms) 

Produktionspris til salg til forbrugere og øvrige almene 
vandforsyninger, pr. m3  

1,86 2,32 

Distributionspris til forbrugere, pr. m3 2,01 2,51 

Pris (Mariagerfjord Vand a|s) 3,87 4,83 

   

Pris (Statsafgift) 6,37 7,96  

Samlet vandpris, pr. m3  10,24 12,79 

 
 

Differentieret takst – OVER 5.000 m3 (forbrugt vand) * Kroner/m3 
(ekskl. moms) 

Kroner/m3 
 (inkl. moms) 

Produktionspris til salg til forbrugere og øvrige almene 
vandforsyninger, pr. m3  

1,86 2,32 

Distributionspris til forbrugere, pr. m3 1,51 1,89 

Pris (Mariagerfjord Vand a|s) 3,37 4,21 

   

Pris (Statsafgift) 6,37 7,96 

Samlet vandpris, pr. m3  9,74 12,17 

* Dette gælder for produktionsvirksomheder (den reducerede m3-pris gælder ikke for institutioner, 
boligselskaber og lignende). For forbrug til og med 5.000 m3 betales almindelig m3 pris. 
 

Tapning af vand ved vandtårn, Jyllandsvej 5, 9500 Hobro Kroner/m3 
(ekskl. moms) 

Kroner/m3 
 (inkl. moms) 

Tapning af vand 
 

8,09 10,11 

  

https://mariagerfjordvand.dk/forbruger-og-virksomheder/regulativ-vandforsyningen
https://mariagerfjordvand.dk/forbruger-og-virksomheder/regulativ-vandforsyningen
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Fast årligt bidrag (én vandmåler) 
Fast årligt bidrag (én vandmåler), grundvandsbeskyttelse, vedligeholdelse af hovedanlæg og stik, samt 
administration mv.  
 
Afregnes efter målerstørrelse med en faktor mellem 1 - 8, efter følgende fordelingsnøgle (For private 
husstande er typen "Qn 1,5 - 2,5 m3" den mest almindelige vandmåler). 
 

Fast årligt bidrag – Hovedmåler Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Qn 1,5 - 2,5 m3 pr. time 541,52 676,90 

Qn 6,3 m3 pr. time (faktor 2) 1.083,04 1.353,80 

Qn 10 m3 pr. time (faktor 3) 1.624,56 2.030,70 

Qn 15 m3 pr. time (faktor 4) 2.166,08 2.707,60 

Qn 25 m3 pr. time (faktor 6) 3.249,12 4.061,40 

Qn 40 m3 pr. time (faktor 8) 4.332,16 5.415,20 

   

I ejendomme med flere lejligheder eller enheder med ét fælles 
stik og én måler, betales der en fast afgift pr. efterfølgende 
lejlighed eller enhed  
 

227,17 283,96 

I ejendomme med flere lejligheder eller enheder med ét fælles 
stik og individuelle målere, betales der en fast afgift pr. 
efterfølgende lejlighed eller enhed med individuelle målere  
 

487,14 608,92 

Opbevaring af vandmåler ved renovering af ejendom  
 

270,76 338,45 

Større vandmålere efter tilbud fra Mariagerfjord Vand a|s. 
 

  

 
Fast årligt bidrag (én bimåler) 
Fast årligt bidrag (én bimåler) - godkendt og monteret af Mariagerfjord Vand a|s. Afregnes efter 
målerstørrelse med en faktor mellem 1 -8, efter følgende fordelingsnøgle.  
 

Fast årligt bidrag – Bimåler Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Qn 1,5 - 2,5 m3 pr. time 256,55 320,68 

Qn 6,3 m3 pr. time (faktor 2) 513,11 641,38 

Qn 10 m3 pr. time (faktor 3) 769,66 962,07 

Qn 15 m3 pr. time (faktor 4) 1.026,22 1.282,77 

Qn 25 m3 pr. time (faktor 6) 1.539,33 1.924,16 

Qn 40 m3 pr. time (faktor 8) 2.052,44 2.565,55 

   

Bimåler kan efter aftale med Mariagerfjord Vand a|s anvendes 
som afregningsmåler, dog ikke hvis de er omfattet af ovennævnte 
takster for hovedmåler. 

  

Større bimålere efter tilbud fra Mariagerfjord Vand a|s 
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TILSLUTNINGSBIDRAG  
Ved tilslutning af en ejendom eller matrikel betales tilslutningsbidrag, indeholdende følgende delbidrag:  

• Hovedanlægsbidrag 
o Etablering og vedligeholdelse af almene vandværker og boringer. 
o Afregnes efter målerstørrelse med en faktor 1 – 8.  

• Forsyningsledningsbidrag  
o Etablering og renovering af forsyningsledninger.  
o Afregnes efter målerstørrelse med en faktor 1 – 8. 
o Er opdelt i henholdsvis en byzone takst og en landzone takst.  

• Stikledningsbidrag  
o Etablering af anboring, stophane/målerbrønd, stikledning ført til skel (max. 15 m fra 

hovedledning) samt opsætning af hovedvandmåler, der ejes og vedligeholdes af 
Mariagerfjord Vand a|s.  

o Afregnes efter målerstørrelse med en faktor 1 – 8. 
 

Tilslutningsbidraget er kun gældende indenfor Mariagerfjord Vand a|s nuværende forsyningsområde i 
henhold til Mariagerfjord Kommunes vandforsyningsplan (Læs vandforsyningsplanen på Mariagerfjord 
Kommunes hjemmesiden - Åbner side i ny browser). 
 

Inden for byzone efter 
gældende kommuneplan 

Hovedanlæg Forsynings-
ledning 

Stikledning Kroner 
(ekskl. 
moms) 

Kroner 
(inkl. 
moms) 

Qn 1,5-2,5 m3 pr. time 3.875,54 8.897,36 6.113,52 18.886,42 23.608,02 

Qn 6,3 m3 pr. time 
(faktor 2) 

7.751,09 17.794,72 12.227,05 37.772,86 47.216,07 

Qn 10 m3 pr. time 
(faktor 3) 

11.626,63 26.692,08 18.340,57 56.659,28 70.824,10 

Qn 15 m3 pr. time  
(faktor 4) 

15.502,18 35.589,44 24.454,09 75.545,71 94.432,13 

Qn 25 m3 pr. time 
(faktor 6) 

23.253,27 53.384,17 36.681,15 113.318,59 141.648,23 

Qn 40 m3 pr. time 
(faktor 8) 

31.004,36 71.178,89 48.908,21 151.091,46 188.864,32 

Større vandmålere efter tilbud fra Mariagerfjord Vand a|s.  

Uden for byzone efter 
gældende kommuneplan 

Hovedanlæg Forsynings-
ledning 

Stikledning Kroner 
(ekskl. 
moms) 

Kroner 
(inkl. 
moms) 

Qn 1,5-2,5 m3 pr. time 3.875,54 17.794,72 6.113,52 27.783,78 34.729,72 

Qn 6,3 m3 pr. time 
(faktor 2) 

7.751,09 35.589,44 12.227,05 55.567,58 69.459,47 

Qn 10 m3 pr. time 
(faktor 3) 

11.626,63 53.384,17 18.340,57 83.351,37 104.189,21 

Qn 15 m3 pr. time 
(faktor 4) 

15.502,18 71.178,89 24.454,09 111.135,16 138.918,95 

Qn 25 m3 pr. time 
(faktor 6) 

23.253,27 106.768,34 36.681,15 166.702,76 208.378,45 

Qn 40 m3 pr. time  
faktor 8) 

31.004,36 142.357,79 48.908,21 222.270,36 277.837,95 

Større vandmålere efter tilbud fra Mariagerfjord Vand a|s.  

https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Planer-politikker-og-strategier
https://www.mariagerfjord.dk/Politik/Planer-politikker-og-strategier
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Supplerende tilslutningsbidrag – Hovedanlæg Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

I ejendomme med flere lejligheder eller enheder med ét stik og én 
måler, betales der hovedanlægsbidrag pr. lejlighed eller enhed.  
 

3.875,54 4.844,42 

Supplerende tilslutningsbidrag – Stikledning Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Ubefæstet areal: pr. meter stikledning, udover 15 m fra 
hovedledning.  
 

251,95 314,93 

Befæstet areal: pr. meter stikledning, udover 15 m fra 
hovedledning. Befæstet areal med asfalt, fliser, stabilt grus mv. 
 

755,85 944,81 

Der betales kun ét stikledningsbidrag, hvis der oprettes flere 
ejendomstilslutninger (selvstændigt afregningsvandur) på 
stikledning. 
 

  

 
 

Øvrige tilslutninger (kontakt vandforsyningen) Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Kreaturvandingssted, 32 mm stikledning (max. 15 m fra 
hovedledning)  
 

8.062.40 10.078,00 

Stikledninger af større længde og dimension end det anførte 
udføres efter regning. 
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Takster for spildevandsforsyningen 2022 
 

Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a|s betalingsvedtægt for spildevand, 
godkendt af Mariagerfjord Byråd den 22.12.2021. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på 
Mariagerfjord Vand a|s hjemmeside (Åbner side i ny browser). 
 
Intet af nedenstående må overskride grænseværdier af miljøfremmede stoffer eller tungmetaller i 
spildevand jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006 ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige 
spildevandsanlæg”.  
 

Takst – Spildevand (forbrugt vand) 
 

Kroner/m3 
(ekskl. moms) 

Kroner/m3 
(inkl. moms) 

Samlet variable bidrag pr. m3 forbrugt vand – Trin 1  
Vandforbrug til og med 500 m3 pr. år  
 

35,21 44,01 

Samlet variable bidrag pr. m3 forbrugt vand – Trin 2* 
(trin 1 minus 20 %) Vandforbrug på 501 og til og med 20.000 m3 
pr. år  
 

28,16 35,20 

Samlet variable bidrag pr. m3 forbrugt vand – Trin 3* 
(trin 1 minus 60 %) Vandforbrug på over 20.000 m3 pr. år  
 

14,07 17,58 

* Trin 2 og 3 kan kun anvendes af virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen og opfylder kravene til at være 
en erhvervsvirksomhed. 

 

Fast årligt bidrag  
 

Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Fast årligt bidrag pr. spildevandsførende stik  
 

541,52 676,90 

 

https://mariagerfjordvand.dk/forbruger-og-virksomheder/betalingsvedtaegt-spildevand
https://mariagerfjordvand.dk/forbruger-og-virksomheder/betalingsvedtaegt-spildevand
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Øvrige afledningsbidrag Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Boligenheder uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 170 m3 pr. 
år  

5.987,09 7.483,86 

Erhvervsejendomme uden vandmåler: Forbruget fastsættes efter 
konkret skøn – dog mindst 170 m3 pr. år  

5.987,09 7.483,86 

Sommerhuse og kolonihavehuse uden vandmåler: Forbruget 
fastsættes til 70 m3 pr. år  

2.465,28 3.081,60 

Ejendomme, der afleder regnvand (f.eks. uoverdækkede 
vaskepladser) til spildevandssystemet, beregnes som 0,7 m3 vand 
pr. m2 bebygget eller befæstet areal, der afledes pr. år. Der må 
maksimalt tilledes fra et areal på 100 m2  
 

24,65 
pr. m2 pr. år 

30,81 
pr. m2 pr. år 

Afledning af regnvand til spildevandssystemet kan efter aftale ske 
via en kontinuerlig flowmåler der er godkendt af Mariagerfjord 
Vand a|s. 
 

35,21 44,01 

Fedt og /eller olie i spildevand over den fastsatte grænseværdi i 
virksomhedens tilslutningstilladelse (måles efter antal pligtige 
analyser i tilslutningstilladelse og den årlige udledte 
spildevandsmængde) 

1,51 
pr. kg pr. år  

1,88 
pr. kg pr. år 

Modtagelse og behandling af spildevand, slam mv. på renseanlæg  
Alle leverancer skal være aftalt på forhånd med Mariagerfjord Vand a|s.  
 
Mariagerfjord Vand a|s forbeholder sig ret til at udtage prøve til analyse før aflæsning. Alle leverancer 
skal indvejes hos Mariagerfjord Renseanlæg, Islandsvej 5, 9560 Hadsund inden aflæsning/tilledning kan 
finde sted.  
 

Modtagelse og behandling af spildevand, slam mv. på 
Mariagerfjord Renseanlæg, Islandsvej 5, 9560 Hadsund 

Kroner/ton 
(ekskl. moms) 

Kroner/ton 
(inkl. moms) 

Aflevering af spildevand fra samletank.  
 

35,21 44,01 

Aflevering af septiskslam (bundfældningstanke mv.) 
 

81,21 101,51 

Aflevering af slam (KSA-slam, eller tilsvarende tyknet slam)  
 

324,90 406,12 

Aflevering af industrispildevand direkte til renseanlæg (stofværdier 
under særbidragskrav samt alle grænseværdierne på 
miljøfremmedstoffer og tungmetaller samt olie- og fedtindhold 
under grænseværdi)  
 

81,21 101,51 

Aflevering af særligt forurenet spildevand (stofværdier over 
særbidragskravene, men under kravene til miljøfremmedstoffer og 
tungmetaller) 
 

324,90 406,12 

Fedt fra fedtfang og industrier i Mariagerfjord Kommune. 
 

0 0 

Kontakt Mariagerfjord Renseanlæg på 99 52 53 54 før levering for nærmere aftale. 
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Leje af samletank hos Mariagerfjord Vand a|s 
Hvis en ejendom efter Mariagerfjord Kommunes regulativ ”Tømningsordning for samletanke” har fået 
tilladelse af Mariagerfjord Kommune til at etablere samletank på deres ejendom, kan der lejes en 
samletank af Mariagerfjord Vand a|s. 
 
Lejen består af en fast årlig leje. Tankene er enten på 3 m3 normalt til almindeligt benyttede 
sommerhuse eller 5,4 m3 normalt til udlejnings- og helårssommerhuse. 
 
Lejer skal selv sørge for afhentning af samletank hos Mariagerfjord Vand a|s, Islandsvej 5, 9560 
Hadsund og selv få en autoriseret kloakmester til at nedgrave den og forbinde den til ejendommens 
kloaksystem. Efter endt lejeaftale skal ejer få opgravet samletanken og aflevere den rengjort på samme 
adresse, som den er udleveret fra. 
 
Som alternativ til opgravning og aflevering til Mariagerfjord Vand a|s, kan samletanken erhverves til 
den til enhver tid værende restværdi af samletanken, og derefter benytte den til opsamling af regnvand 
til vanding på sommerhusgrunden. 
 

Leje af samletank Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Årlig leje af samletank 
 

900,00 1.125,00 

 
Tømningsordning for samletanke 
Tømningsorden for samletanke gælder for de ejendomme, der efter Mariagerfjord Kommunes regulativ 
”Tømningsordning for samletanke” har fået tilladelse af Mariagerfjord Kommune til at etablere 
samletank på deres ejendom. 
 
Mariagerfjord Vand a|s driver tømningsordningen for samletanke i Mariagerfjord Kommune. 
 

Tømning af samletank (maksimalt en gang pr. uge) Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Samlet variable bidrag pr. m3 målt vandforbrug 
 

35,21 44,01 

Fast bidrag 
 

1.500,00 1.875,00 

Ekstra tømning 1) 
  

600,00 750,00 

1) Ekstra tømning kan kun bestilles og udføres indenfor normal arbejdstid. 
Hvis det er nødvendigt at få udført en tømning udenfor normal arbejdstid, må man rekvirere en 
slamsuger i privat regi. Slamsugeren skal være registreret til at kunne aflæsse spildevand hos 
Mariagerfjord Vand a|s. 
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Særbidrag  
En ejendom, virksomhed mv. skal betale særbidrag for tilledning af særlig forurenet spildevand til 
Mariagerfjord Vand a|s’ spildevandsanlæg, såfremt afledningen giver anledning til særlige 
foranstaltninger eller ekstraordinære udgifter for selskabets anlæg og drift. Ved særlig forurenet 
spildevand forstås spildevand med et højere indhold af forurenede stoffer end i almindeligt 
husspildevand. 
 
Der skal betales særbidrag for afledning af følgende stoffer, ved overskridelse af fastsatte 
grænseværdier: 
 

Parametre Grænseværdier Enhedspris 

COD (A) 1.600 mg COD/l. kr. pr. kg. over grænseværdien 

Total-N (B) 100 mg Total-N/l. kr. pr. kg. over grænseværdien 

Total-P (C) 15 mg Total-P/l. kr. pr. kg. over grænseværdien 

LAS (D) 1.300 mg LAS/kg tørstof kr. pr. kg. over grænseværdien 

 
De anførte grænseværdier er fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet, undtaget LAS (D). Særbidraget 
fastsættes foreløbigt for det enkelte år, og beregnes endeligt, når årsregnskab for Mariagerfjord Vand 
a|s er afsluttet jf. nedenfor i afsnit ”Beregning af særbidrag”.  
 
Antallet af målinger af egenkontroller , der indgår i beregningen af A, B, C og D, fremgår som 
udgangspunkt af den enkelte virksomheds tilslutningstilladelse. Mariagerfjord Vand udtager desuden 
særbidragskontrolmålinger. 
 
Beregning af særbidrag:  
Mariagerfjord Vand a|s skal beregne de årlige driftsomkostninger og afskrivninger for de sektioner af 
selskabets renseanlæg, som påvirkes af behandling af de ovenfor anførte parametre.  
 
Med baggrund i de fastsatte grænseværdier for særligt forurenet spildevand samt de modtagne mængder 
(m3) af særligt forurenede spildevand beregnes takster for indholdet af A, B, C og D.  
Den enkelte virksomheds særbidrag beregnes som den procentvise belastning, som virksomhedens 
særligt forurenede spildevand, for parametre A, B og C, udgør af den samlede tilledte mængde 
spildevand. For parameter D beregnes den procentvise belastning ud fra den samlede tilledte mængde 
slam-tørstof.  
 
Hvis Mariagerfjord Vand a|s skønner, at en ejendoms eller virksomheds særbidrag bliver mindre end 
den omkostning, der er ved at beregne og opkræve det, kan Mariagerfjord Vand a|s vælge ikke at 
opkræve særbidraget.  
 
Som grundlag for beregning af særbidrag gælder, at ejeren aftaler beregningsgrundlaget med 
Mariagerfjord Vand a|s, samt at opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme 
retningslinjer som ved beregningen af vandafledningsbidraget. Det medfører, at Mariagerfjord Vand a|s 
etablerer en kontinuerlig flowmåling på de afløb fra den enkelte virksomhed, der udleder 
særbidragspligtigt spildevand, og som ikke via tilslutningstilladelsen har eget krav om at etablere flow 
måler på udløbet fra virksomheden. Den etablerede flowmåler på udløb har forrang på måling af 
udløbsmængder fra den enkelte virksomhed og anvendes som afregningsgrundlag 
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Spildevand der tilføres Mariagerfjord Renseanlæg og udløser særbidrag fra virksomheder i Rebild eller 
Vesthimmerlands kommune, indgår i beregningen på lige fod med øvrige særbidragsudløsende 
virksomheder i Mariagerfjord Kommune. 
 
Se endvidere bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015 ”Bekendtgørelse om særbidrag for særligt 
forurenet spildevand ”.  
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TILSLUTNINGSBIDRAG  
Standardtilslutningsbidraget er jævnfør betalingsloven fastsat til 30.000 kr. ekskl. moms fra den 01.07. 
1997, og er efterfølgende pristalsreguleret. Bidraget gælder såvel bolig- som erhvervsejendomme.  
 
Tilslutningsbidraget indeholder etablering af stikledning ført til skel (afsluttet med skelbrønd for 
henholdsvis spildevand og overfladevand). 
 

Tilslutningsbidrag Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Standardtilslutningsbidraget pr. boligenhed udgør 
 

52.153,89 65.192,36 

Tilslutningsbidraget for alene husspildevand udgør 60% af 
standardtilslutningsbidraget 

 

31.292,33 39.115,41 

Tilslutningsbidraget for alene overfladevand udgør 40% af 
standardtilslutningsbidraget 

 

20.861,56 26.076,95 

   

Vejafvandingsbidrag  
For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 
p.t. 0,12 m3 vand pr. m2. Matrikulært statsvej areal, der afledes 
Mariagerfjord Vand a|s kloaksystem. 
 
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje 
opkræves Mariagerfjord Kommune et årligt bidrag til 
Mariagerfjord Vand a|s på p.t. 8 % af anlægsudgifterne til 
kloakanlæggene i de regnvandskloakerede områder i henhold til 
gældende spildevandsplan. 
 

  

 
Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand (regnvand), tilsluttes 
for denne del, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til bidrag for regnvand (40 %).  
 
Differentieret tilslutningsbidrag for boligejendomme 
Der beregnes ét bidrag pr. boligenhed der etableres på et grundareal.  
 
Ved flere boligenheder på samme grund divideres grundens matrikulære areal med 800 m2. Tallet 
oprundes til nærmeste hele tal. Det beløb betales, der 100% tilslutningsbidrag for. Yderligere 
boligenheder betales der 60% tilslutningsbidrag for. 
 
Afvanding af pladser, garager mv., hvor der er krav om afledning til spildevandssystemet opkræves 60% 
tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2, der tilsluttes. 
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Erhvervsejendomme 
Ved erhvervsejendomme i byzone beregnes bidraget pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.  
 
Ved erhvervsejendomme i landzone beregnes bidraget ud fra et skønnet grundareal på baggrund af 
bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent, svarende til en tilsvarende ejendom i byzone, 
omregnet pr. 800 m2 grundareal.  
 
Differenceret tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme:  
I henhold til betalingsloven kan der dispenseres for ovennævnte ved særlige tilfælde. Mariagerfjord 
Vand a|s har vedtaget nedennævnte grænser for minimumsbetaling. Maksimumsbetalinger fremgår af 
ovennævnte bidrag.  
 
Ved erhvervsbyggemodninger uden planlagte bebyggelser skal der som vejledning minimum betales de 
faktiske omkostninger for etablering af afløbs-systemet, dog absolut minimum 2 x 
standardtilslutningsbidrag og 40 % tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² efter de 2 første standard 
tilslutningsbidrag.  
 
Ved ansøgning om kloakstik til den enkelte erhvervsgrund, vurderes først den ansøgte anvendelse af 
grunden, herunder skelen til betalingslovens landzonebestemmelse. Minimumsbetalingen for tilslutning 
vil som vejledning også i disse tilfælde være 2 x standardstilslutningsbidrag og 40 % tilslutnings-bidrag 
pr. påbegyndt 800 m² efter de 2 første standard tilslutningsbidrag, hvis der er ret til at aflede regnvand 
fra grunden. 
 
Genanvendelse af regnvand der ledes til kloak:  
Mariagerfjord Vand a|s kan give oplysning om muligheder for nedsivning eller genanvendelse af 
regnvand på egen grund. 
 
Der gives ikke afgiftsfritagelse for genanvendelse af regnvand, der tilledes spildevandssystemet.  
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FÆLLESTAKSTER FOR VAND OG SPILDEVAND 2022 
 

Vandforsyning  
For afregning af vand eller spildevand hos Mariagerfjord Vand a|s monteres og leveres vandmåler af 
Mariagerfjord Vand a|s, eller det almene vandværk ejendommen er tilsluttet.  
 
Klargøring af vandinstallationer til vandmåler skal foretages af en autoriseret VVS-montør uanset 
stiktype, og afregnes af brugeren/ejeren. Dette gør sig også gældende for bimålere, der anvendes til 
afregning og leveres af Mariagerfjord Vand a|s.  
 
Mariagerfjord Vand a|s har etableret elektroniske vandmålere ved alle tilsluttede vandforbrugere til 
Mariagerfjord Vand a|s’ vandværker. Mariagerfjord Vand a|s udfører selv aflæsning af de elektroniske 
vandmålere ved årets udgang. 
 
A’conto opkræves over 2 rater, hvor første rate udsendes i februar med sidste rettidige betaling den 10. 
marts, og anden rate udsendes i august med sidste rettidige betaling den 10. september.  
 
Betales forfaldne ydelser ikke efter 2 skriftlige påmindelser med mindst 10 dages mellemrum er 
Mariagerfjord Vand a|s berettiget til at lukke for vandforsyningen.  
 
Spildevandsforsyning 
Afpropninger ved grundgrænsen så vel som tilløb til en stikledning skal på grundejerens foranledning 
udføres af en autoriseret kloakmester.  

 
A’conto opkræves over 2 rater, hvor første rate udsendes i februar med sidste rettidige betaling den 10. 
marts, og anden rate udsendes i august med sidste rettidige betaling den 10. september.  
 
Gebyrer for vand- og spildevandforsyningen er fastsat ud fra Mariagerfjord Vand a|s vurderede ekstra 
omkostninger ved de pågældende arbejder.  
 

Fællesgebyrer på drikkevand og spildevand:  Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Første og anden rykker, pr. stk., momsfri 
(hertil lægges jævnfør renteloven det der svarer til 
Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Nationalbankens 
udlånsrente reguleres pr. 1 januar og 1. juli) 
 

100,00  

Gebyr for oprettelse af aftale, momsfri 
(hertil lægges jævnfør renteloven det der svarer til 
Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Nationalbankens 
udlånsrente reguleres pr. 1 januar og 1. juli) 
 

100,00  

Gebyr ved overdragelse af restance til inddrivelse, momsfri  
 

100,00  

Papirfaktura pr. stk. (PBS, e-Regning og e-Boks kunder fritaget)  
 

30,00 37,50 

Opgørelse ved flytning 
 

150,00 187,50 
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ANDRE ADMINISTRATIVE OG ØVRIGE GEBYRER – VAND 

 

Andre administrative gebyrer på vand Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Lukning af vandforsyning, momsfri  800,00  

Genåbning af vandforsyning (før genåbning skal restancer være 
betalt eller skriftlig aftale være indgået) 

800,00 1.000,00 

Manglende eller forkert aflæsning af vandmåler  200,00 250,00 

Måleraflæsning ved målerkontrollør ifølge aftale  400,00 500,00 

Måleraflæsning ved målerkontrollør ved manglende indberetning 
af aflæsning, manglende indsendelse af selvaflæsningskort eller 
forgæves fremkørsel  

400,00 500,00 

 

Øvrige gebyrer på vand Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Udskiftning af defekt vandmåler, som skyldes misligholdelse  1.000,00 1.250,00 

Målerundersøgelse krævet af forbrugeren, hvor der ikke 
konstateres fejl (afvigelse større end 5 %). Udføres af akkrediteret 
måleværksted inklusiv fragt 

1.400,00 1.750,00 

Målerundersøgelse krævet af forbrugeren, hvor der ikke 
konstateres fejl (afvigelse større end 5 %) – Logaflæsning 420 
dage tilbage inkl. rapport. (Udføres af Mariagerfjord Vand a|s 

1.000,00 1.250,00 

Bortkommet vandmåler, leveret bimåler eller byggevandsmåler 
(alle installationer for montering af måler, er ejers omkostning)  

1.000,00 1.250,00 

Ny plombering ved brudt plombe, med tillæg af evt. forbrugt 
vandmængde uden vandmåler  

400,00 500,00 

Omlægning eller afbrydelse af stik, samt lokalisering af 
stikledningsventil  

Efter regning Efter regning 

Sprinkleranlæg Efter regning Efter regning 

Tappestationer Efter regning Efter regning 

 
Hvis der ønskes fjernaflæsning til eget system, kontakt venligst Mariagerfjord Vand a|s om 
omkostninger.   
 
Fjernaflæsning ved erhvervsejendomme:  
Ønskes fjernaflæsning opkoblet til egen teletilslutning, kontaktes Mariagerfjord Vand a|s.  
 

ANDRE ADMINISTRATIVE OG ØVRIGE GEBYRER – SPILDEVAND 

 

Andre administrative gebyrer på spildevand Kroner 
(ekskl. moms) 

Kroner 
(inkl. moms) 

Manglende eller forkert indberettet selvaflæsningskort  
 

200,00 250,00 

Afpropning af stikledning ved den offentlige hovedkloak (udføres 
af Mariagerfjord Vand a|s for grundejerens regning).  
 

Efter regning Efter regning 

 


