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DRIKKEVAND 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2021. 
Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes) og ekskl. statsafgift for 
ledningsført vand. 

Driftsbidrag: 
Ejendomme der forsynes fra Skive Vand A/S betaler: 

Fast bidrag (pr. måler)    600,00 kr./år  (750,00 kr./år) 

m3-pris          6,60 kr./m3  (8,25 kr./m3) 

m3-pris ved virksomheder (*) for forbrug mellem 5.001-10.000  m3 /år      4,46 kr./m3  (5,58 kr./m3) 

m3-pris ved virksomheder (*) for forbrug mellem 10.001-50.000 m3 /år      3,96 kr./m3  (4,95 kr./m3) 

m3-pris ved virksomheder (*) for forbrug over 50.001 m3 /år       3,72 kr./m3  (4,65 kr./m3) 

Statsafgift for ledningsført vand er i 2021 fastsat til 6,18 kr./m3 ekskl. moms (7,73 kr. inkl. moms). 
Vandafgift til Staten opkræves sammen med driftsbidragene til Vandforsyningen. 

(*) med virksomheder menes produktionsvirksomheder (den reducerede m3-pris gælder ikke for 

institutioner, boligselskaber og lignende). For forbrug op til 5.000 m3 betales almindelig m3 -pris. 

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag): 
Anlægsbidrag omfatter: 

- bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledningsnet  
- bidrag til stikledningsnet. 
 

Anlægsbidrag reguleres efter indeks fra DANVA (Dansk vand- og spildevandsforening). Vægtet indeks 
(årlig prisudvikling 2018-2019) er minus 0,11%.  

Anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet: 

Forbrugskategori Anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet 

1.   Enfamiliehuse (1 beboelse) 6.533,00 kr.  (8.166,25 kr.) 

2.   Ejendom med flere lejligheder første lejlighed betaler 6.533,00 kr. (8.166,25 kr.), 
lejligheder herudover betaler 3.267,00 kr. (4.083,75 

kr.) 

3.   Erhvervsvirksomhed: 

Forventet forbrug: 

0 – 500 m3/år 

501 – 4.000 m3/år 

4.001 – 7.500 m3/år 

7.501 – 10.000 m3/år 

forbrug over 10.000 m3/år 

 

 

6.533,00 kr.  (8.166,25 kr.) 

19.598,00 kr.  (24.497,50 kr.) 

35.931,00 kr.  (44.913,75 kr.) 

52.263,00 kr.  (65.328,75 kr.) 

efter forhandling, min. 52.263,00 kr. (65.328.75 kr.) 
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DRIKKEVAND - fortsat 

Anlægsbidrag til stikledningsnet: 

 Stikledning etableret samtidigt med 
forsyningsledningen 

Stikledning etableret fra en eksisterende 
forsyningsledning 

Stikledning op til 63 mm PE 
(inkl. stophane) 

7.839,00 kr.  (9.798,75 kr.) 10.452,00 kr.  (13.065,00 kr.) 

Stikledning større end 63 mm 
PE (inkl. stophane) 

efter regning dog mindst 7.839,00 
kr.  (9.798,75 kr.) 

efter regning dog mindst 10.452,00 
kr.  (13.065,00 kr.) 

 

Nærmere beskrivelse af forbrugskategorier: 

Kategori 1: Enfamiliehus, rækkehus, klyngehus, sommerhus/fritidshus, andelsbolig, ejerlejlighed. 

Efter denne kategori betales også anden beboelse, som ikke kan henføres til kategori 2. 

Kategori 2: Lejligheder, værelser med eget køkken (herunder ungdomsboliger), kollegieværelser, ældreboliger, beskyttede boliger. 

Ved lejligheder eller værelser med fælles køkken, betales ¼ anlægsbidrag.  

Ved ombygning af institutioner gælder særlige regler. 

Kategori 3: Erhvervsejendomme, forretninger og landbrugsejendomme. Desuden ejendomme som skoler, børnehaver, institutioner 
(herunder bofællesskab med fælles køkkenfunktion), klinikker (tandlæger, læge, m.v.), spejderhuse, klubhuse (idræt 
m.m.), campingpladser. 

Ved ejendomme med kombineret erhverv og bolig på samme matr. nr. betales for boligdelen ½ anlægsbidrag til 
hovedanlæg og forsyningsledningsnet (bidrag som kategori 1), for erhvervsdelen betales anlægsbidrag til hovedanlæg 
og forsyningsledningsnet efter forventet forbrug.  

For ejendomme i kategori 3 fastsættes anlægsbidraget til hovedanlæg og forsyningsledningsnet ud fra det forventede 
forbrug. 

 
Opkrævning af supplerende anlægsbidrag i forbindelse med ombygninger m.v.: 

I forbindelse med at en ejendoms status ændres (hvis der f.eks. etableres flere lejligheder) 
opkræves et supplerende anlægsbidrag. 

 

Øvrige ydelser og gebyrer 

Afpropning og sløjfning af stikledning ved et forbrugssted, der afmeldes: 

Afpropning og sløjfning af stikledning (ved anboring)  2.613,00 kr.  (3.266,25 kr.) 

Ændring af dimension på stikledning: 

For ændring af dimension på stikledning betales   7.839,00 kr.  (9.798,75 kr.) 

Sprinkleranlæg: 

For sprinklerstik og lignende betaler bygherren de faktiske anlægsudgifter som Skive Vand A/S har til etablering af 
stikket. Hvis der ikke er opsat vandmåler i forbindelse med sprinklerstikket betales et årlig bidrag (driftsbidrag): 

Fast årligt bidrag pr. sprinklerstik (hvor der ikke er opsat vandmåler): 

Sprinklerstik op til 110 mm    2.203,00 kr.  (2.753,75 kr.) 

Sprinklerstik op til 200 mm    4.406,00 kr.  (5.507,50 kr.) 
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DRIKKEVAND - fortsat 

Måleropsætning: 

For opsætning af vandmåler ved nye forbrugere betales  392,00 kr.  (490,00 kr.) 

Byggevand: 

Ved mindre byggeri (parcelhuse og byggeri hvor enheden er mindre end 300 m2) opsættes ikke vandmåler til 
byggevand. Der betales en fast pris for byggevand. 

Byggevand ved mindre byggeri    521,00 kr.  (651,25 kr.) 

Ved større byggeri (institutioner, boligblokke, rækkehuse, erhvervsbyggeri) opsættes vandmåler og der afregnes efter 
de normale takster for måleropsætning og m3- forbrug. 

Kontrol af vandmåler: 

Vandmåler der indsendes til kontrol i henhold til reglerne i Regulativet (i de tilfælde, hvor det er forbrugeren, som skal 
betale for kontrollen). 

For kontrol af vandmåler betales   1.000,00 kr. (1.250,00 kr.) 

Erstatning for bortkommet, ødelagt eller frostsprængt vandmåler: 

Udskiftning af bortkommet/ødelagt/frostsprængt vandmåler  675,00 kr. (843,75 kr.) 

Manglende udskiftning af vandmåler - ved 3. anmodning fra Skive Vand A/S 

For manglende udskiftning af måler   281,00 kr. (351,25 kr.) 

Manglende indberetning af forbrug: 

Har vi ikke modtaget årsaflæsning senest den 2. januar udskrives et rykkeraflæsningskort og der pålægges et 
rykkergebyr. 

Rykkergebyr for manglende indberetning af vandforbrug  120,00 kr.  (150,00 kr.) 

For aflæsning af vandmåler ved manglende indberetning af forbrug: 

Modtager vi ikke din aflæsning senest den 19. januar, vil din måler blive aflæst/skønnet af Skive Vand A/S og der vil 
blive opkrævet et aflæsningsgebyr. 

For aflæsning af vandmåler betales   270,00 kr.  (337,50 kr.) 

Betaling for lukning af vandforsyning (ved manglende betaling): 

Lukkebesøg / lukkegebyr    375,00 kr. (*) 

Betaling for genoplukning af vandforsyning (ved manglende betaling): 

Oplukning af stophane ved ejendom, hvor der har været lukket for vandet på grund af manglende betaling. 

Genoplukning ved stophane ved manglende betaling  375,00 kr.  (468,75 kr.) 

Bemærkninger: 

Tilslutning til Skive Vand A/S kan ske, når stikledningen er etableret af Skive Vand A/S og når der foreligger tilsagn til 
en installationsanmeldelse. Installationsanmeldelse skal ske på standardblanket (fra DANVA). 

Vandmåler monteres af Skive Vand A/S, når Skive Vand A/S har modtaget en færdigmelding. 

Anlægsbidrag opkræves, når Skive Vand A/S har modtaget installationsanmeldelsen. 

Bidrag for måleropsætning opkræves samtidigt med anlægsbidrag. 

I “Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning)” er de nærmere forhold mellem forbrugerne og Skive Vand A/S 
beskrevet. 
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SPILDEVAND 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2021. 
Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)  

Driftsbidrag: 

Fast bidrag (pr. stik)    600,00 kr./år   (750,00 kr./år) 

m3-pris        33,80 kr./m3   (42,25 kr./m3) 

Særbidrag: 

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning 
til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Skive Vands spildevandsanlæg. 

Skive Vand opkræver særbidrag i overensstemmelse med reglerne i den for enhver tid gældende bekendtgørelse om 
særbidrag for særligt forurenet spildevand.  

Reduktion i spildevandsbetaling: 

Virksomheder som udleder meget spildevand har mulighed for at få lavere udgifter.  

Der er i 2013 vedtaget en trappemodel som medfører at spildevandstaksten bliver afhængig af vandforbrugets 
størrelse.  

For at opnå nedslag i spildevandsbetaling skal ejendommen opfylde disse krav: 

• Der skal drives erhverv fra ejendommen, som opererer på markedsmæssige vilkår 
• Det årlige vandforbrug skal være over 500 m3 

Ejendomme som udelukkende anvendes til beboelse er ikke omfattet af ordningen. Ejendomme med blandet 
anvendelse kan kun få nedslag i taksten for den del som anvendes til erhverv på markedsmæssige vilkår.  

Det er ejerens ansvar at opdele forbruget og dokumentere dette. 

Virksomheder som opfylder kravene kan tilmelde sig ordningen hos Naturstyrelsen. Virksomheden skal have tilmeldt 
sig senest den 15. oktober 2020 for at komme med i ordningen fra 2021.  

Få flere oplysninger og tilmeld virksomheden på:  www.trappetilmelding.dk 

 

Husstandspumper: 

Kundens strømforbrug i forbindelse med husstandspumpe modregnes ved årsafregningen med: 

Godtgørelse for strømforbrug     100,00 kr.  (125,00 kr.) 

 

Måler til afregning af kloakbidrag (bimåler): 

Årligt bidrag for installation, drift og administration af bimåler til afregning af kloakbidrag: 

Bidrag pr. måler     250,00 kr.  (312,50 kr.) 

Bidrag pr. måler (administration af måler, der ikke tilhører Skive Vand A/S) 100,00 kr.  (125,00 kr.) 
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SPILDEVAND - fortsat 

Tilslutningsbidrag: 
Tilslutningsbidrag reguleres efter indeks for jordarbejder i 2. kvartal 2020. Indeks udgør 108,02 mod 
108,47 i 2. kvartal 2019.  

Tilslutningsbidrag for regn- og spildevand: 

Boligenhed: 

Pr. boligenhed     51.750,28 kr.   (64.687,85 kr.) 

Erhverv:      

Pr. 800 m2 grundareal     51.750,28 kr.   (64.687,85 kr.) 

Tilslutningsbidrag for spildevand, 
ejer nedsiver selv regnvand på egen grund: 

Boliger:      

Pr. boligenhed 60% af 51.965,87   31.050,17 kr.   (38.812,71 kr.) 

Erhverv:      

Pr. 800 m2 grundareal, 60% af 51.965,87   31.050,17 kr.   (38.812,71 kr.) 

Tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt: 

Tilslutningsbidraget forfalder til kontant betaling, når en ejendom, herunder ubebyggede grunde, kan tilsluttes Skive 
Vands spildevandsanlæg. Det vil sige så snart der er ført stikledning frem til grundgrænsen for ejendommen.  
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TØMNINGSORDNING 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2021. 
Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)  

Skive Kommune har indført en obligatorisk tømningsordning for husstande med bundfældningstanke. Der er 

udarbejdet et regulativ der beskriver de nærmere forhold der er gældende for området. Skive Vand A/S administrerer 

ordningen for Skive Kommune. 

Helårsbeboelse: (tømmes en gang årligt) 

Fast bidrag for tømningsordning pr. ejendom   230,00 kr./år  (287,50 kr./år) 

Pris for tømning af en tank pr. ejendom pr. tømning  280,00 kr./år  (350,00 kr./år) 

 

Sommerhuse: (opkræves hvert år – tanken tømmes hvert 2. år) 

Fast bidrag for tømningsordning pr. ejendom   115,00 kr./år  (143,75 kr./år) 

Pris for tømning af en tank pr. ejendom    140,00 kr./år  (175,50 kr./år) 

 

Fællestanke:  

Fast bidrag for tømningsordning for fællestank pr. husstand  90,00 kr./år  (112,50 kr.) 

Pris for tømning af en fællestanke pr. husstand    236,00 kr./år (295,00 kr.) 

 

Tillægsydelser:  

Akut tømning af bundfældningstank    1.020,00 kr.  (1.275,00 kr.) 

Forgæves kørsel pr. gang    300,00 kr.  (375,00 kr.) 

Tillæg for løft af dæksler over 30 kg.   100,00 kr.  (125,00 kr.) 

 

Levering til renseanlægget:  

Levering af rejektvand pr. m3 (+evt. særbidrag )  30,75 kr.  (38,44 kr.) 

Levering af septisk slam , pris pr. tank   306,00 kr.  (382,50 kr.) 

Levering fra samletanke pr. m3    18,38 kr.  (22,97 kr.) 

Der kan laves individuelle aftaler om levering.  
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ADMINISTRATIVE TAKSTER - FÆLLES 

Taksterne er gældende fra den 1. januar 2021. 
Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)  

Flytte-afregning: 

Flytte-afregning (opgørelse i forbindelse med fraflytning)   100,00 kr.  (125,00 kr.) 

Opkrævning hos lejer (skal godkendes af Skive Vand A/S): 

Faktura sendes til og opkræves hos lejer – årligt administrationsgebyr  200,00 kr.  (250,00 kr.) 

Udskrift af regningskopi:  

Udskrift af regningskopi til ejendomsmægler eller advokat   100,00 kr.  (125,00 kr.) 

Faktureringsgebyr: 

Gebyr for manglende tilmelding til PBS eller e-boks    40,00 kr.  (50,00 kr.) 

Gebyr i forbindelse med betalingsordning: 

Gebyr for betalingsaftaler    100,00 kr.  (*) 

Rykkergebyr i forbindelse med manglende betaling: 

Rykkergebyr ved manglende rettidig betaling   100,00 kr. (*) 

(*) gebyr som er momsfrit (iht. Told og Skattestyrelsens cirkulære af 2/7 2004) 

Renter/Gebyrer 

Rentetilskrivning og gebyrer for restancer, rykkerskrivelser og inkasso sker i henhold til ”Lov om renter ved forsinket 
betaling m.v.”. 

 

 


