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1.

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Målsætningen for Frederikshavn Vand A/S er at forsyne nuværende som fremtidige kunder med vand af bedste sundhedsmæssige kvalitet og i rigelig mængde
på en til enhver tid teknisk/økonomisk forsvarlig måde.

2. ANLÆGSBIDRAG
Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til
forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.
I bilag 1 er vist skematisk oversigt over opdelingen af anlægsbidraget med gældende priser.
Bemærkninger til de enkelte forsyningskategorier
Kategori
Kategori 1
Denne kategori omfatter samtlige beboelsesenheder (parcelhuse, rækkehuse og
lignende) i bymæssig bebyggelse med egen stikledning samt sommerhuse i
udstykningsområder.
Kategori
Kategori 2
Denne kategori gælder for boligbyggeri i bymæssig bebyggelse, hvormed menes boligejendomme med mere end én beboelsesenhed. Her betales anlægsbidrag efter antallet af boligenheder og andre enheder i bebyggelsen med vandforbrug, fx fælles vaskerum, fælleshuse osv.
Kategori
Kategori 3
Denne kategori gælder for ejendomme beliggende uden for byzone.
Kategori
Kategori 4
Gælder for alle ejendomme i bymæssig bebyggelse, der ikke kommer ind under
kategori 1 og 2 (erhverv, offentlige institutioner og lignende).
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Bemærk
Bemærk
For ejendomme i kategori 3 er det Frederikshavn Vand, der afgør dimensionen
på den del af jordledningen, der er med i anlægsbidraget. Ved ønsket dimensionsforøgelse betales merudgiften i forbindelse hermed.
Hvor Frederikshavn Vand etablerer jordledning eller del heraf, udbetaler Frederikshavn Vand ingen erstatning herfor. Hvis der skal udbetales erstatning, skal
dette afklares mellem ejeren af den ejendom, for hvem gravearbejdet udføres,
og den skadelidte.
Skriftlig aftale herom skal foreligge, inden Frederikshavn Vand udfører det for
ledningens etablering nødvendige gravearbejde.
Frederikshavn Vand udbetaler erstatning til skadelidte og opkræver denne sammen med anlægsbidraget.
Fælles for alle
alle anlægsbidrag
Priserne er beregnet ud fra, at Frederikshavn Vand forventer at udføre det nødvendige arbejde med tilslutning inden for normal arbejdstid.
Hvis Frederikshavn Vand skal udføre arbejdet uden for normal arbejdstid, skal
ejeren af ejendommen betale de ekstra omkostninger, der er forbundet hermed.
Ejeren skal acceptere dette, inden arbejdet går i gang.

3. DRIFTSBIDRAG
For alt vand betales driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål mv.
under indsats og afprøvning af brandhaner.
Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand samt et fast årligt bidrag pr. forbrugsenhed. Ved forbrugsenhed forstås parcelhus, rækkehus, sommerhus, andelsbolig, lejlighed, fælleshus, fælles vaskerum og lignende, også selv om forsyning med vand sker gennem fælles måler med andre forbrugsenheder.
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Der betales en årlig abonnementsbidrag pr. måler. Størrelsen af dette bidrag
fremgår af det til enhver tid gældende prisblad.
Hvor der monteres elektroniske afregningsmålere, betaler ejeren de årlige omkostninger til servicering af denne. Frederikshavn Vand afregner med målerleverandøren og opkræver herefter gebyret hos kunden, uden tillæg.

4. REGLER FOR BETALING AF DRIFTSBIDRAG I
FORBINDELSE MED VANDSPILD VED BEBOELSE, FORSAGET AF LEDNINGSBRUD
4.1.

Bidrag til vandværk

 Den beregningsmæssige vandmængde fastsættes af det involverede vandværk
 Vandspildet skal skyldes en defekt i den skjulte del af installationen eller jordledningen (brud)
 Vandspildet må ikke skyldes forsømmelse ved brug af vandinstallationen eller
jordledningen
 Skaden er udbedret og der foreligger en skriftlig anmeldelse med beskrivelse
af arbejdets omfang fra den autoriserede VVS-installatør, der har udbedret
skaden.
Ejendomme, der er tilsluttet Frederikshavn Vand, skal betale et bidrag, der beregnes som den højeste værdi af:
1. Gennemsnittet af de foregående års forbrug - normalt seneste 3 år - med
et tillæg på 25 %. Tillægget udgør dog mindst 50 m3.
2. Hvis et gennemsnitsforbrug ikke kan fastsættes ud fra tidligere års forbrug,
fastsættes forbruget ud fra den forbrugskategori, den omhandlede ejendom er omfattet af.
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4.2. Vandafgift (afgift af ledningsført vand)
Afgift betales af samme vandmængde, der opkræves bidrag af til vandværk (den
fakturerede vandmængde).

4.3. Vandafledningsbidrag
Ejendomme tilsluttet Frederikshavn Spildevand betaler bidrag for en spildevandsmængde, beregnet som angivet under pkt. 1, bidrag til vandværk.
Ejendomme med egen spildevandsrensning afholder selv driftsomkostninger.

4.4. Spildevandsafgift
Afgift beregnes efter den samme mængde, der betales vandafledningsbidrag for.
Ejendomme med egen vandmåler betaler for en vandmængde som angivet
under pkt. 1.1.
4.5. Ejendomme uden vandmåler
Ejendomme uden vandmåler vil ikke registrere et merforbrug, og afregning af
afgifter vil derfor uændret skulle ske efter et vandforbrug på 170 m3 pr. helårsbolig og 70 m3 for en boligenhed, der ikke anvendes som helårsbolig.
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5. PRISBLAD
Fast bidrag

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

Årligt bidrag pr. forbrugsenhed

450,00 kr.

112,50 kr.

562,50 kr.

Abonnementsbidrag pr. måler

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

600,00 kr.

150,00 kr.

750,00 kr.

3,5 < Qn < 10,0 m³/h

3.400,00 kr.

850,00 kr.

4.250,00 kr.

10,0 < Qn < 25,0 m³/h

8.700,00 kr.

2.175,00 kr.

10.875,00 kr.

13.500,00 kr.

3.375,00 kr.

16.875,00 kr.

Qn < 3,5 m³/h

Qn > 25,0 m³/h

Qn: Abonnementsbidraget er afhængig af, hvilken størrelse måleren har. Størrelsen af måleren
opgøres i nominelt flow Qn, der udtrykker halvdelen af den maksimale vandmængde, som måleren er dimensioneret til. Fx svarer den gamle målerbetegnelse "3 m³" til den ny betegnelse Qn =
1,5 m³/h.
Variable
bidrag pr.
m3

Statsafgift
pr. m3

Drikkevandsvandsbidrag pr.

0 - 1.000

8,04 kr.

6,18 kr.

1.001 - 5.000

6,01 kr.

5.001 - 10.000
10.001 -

Forbrug i m3

I alt ekskl.
moms

Moms

I alt inkl.
moms

0,19 kr.

14,41 kr.

3,60 kr.

18,01 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

12,38 kr.

3,10 kr.

15,48 kr.

5,38 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

11,75 kr.

2,94 kr.

14,69 kr.

4,44 kr.

6,18 kr.

0,19 kr.

10,81 kr.

2,70 kr.

13,51 kr.
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Ydelser fra Frederikshavn Vand A/S

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

5,50 kr.

1,38 kr.

6,88 kr.

1.000,00 kr.

250,00 kr.

1.250,00 kr.

240,00 kr.

60,00 kr.

300,00 kr.

Sprinklerbidrag pr. dyse pr. år
Erstatning af frostsprængt/ødelagt måler
Ved manglende aflæsning af måler
Udført i specielle tilfælde (handicap mv.)

Gratis

Etablering af midlertidig forsyning

Prisen fastsættes individuelt

Byggevand

Prisen fastsættes individuelt

Kundeforlangt afprøvning af vandmåler

1.000,00 kr.

250,00 kr.

Tilslutning af sprinkleranlæg

Kræver særlig forhandling

Årlig verificering af elektronisk afregningsmåler

Efter regning. Pt. ca. 4.000,00 kr.
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Tilslutningsbidrag indenfor byzoner og i sommerhusområder
Priser er angivet i kr.
Forsyningskategorier

Anlægsbidrag
HoVandvedvedværk
ledning

Ledningsbidrag
ForsyningsningsStikledning ledning

Tilslutningsbidrag
Ekskl.
moms

Moms

Inkl.
moms

1. Boligenhed med
egen stikledning i
byzone og sommerhusområder (parcelhus, rækkehus, andelsbolig, sommerhus og
lignende)

6.670

2.200

3.430

2.000

14.300

3.575

17.875

1a. Boligenhed som
under pkt. 1 i områder
med samlet byggemodning, hvor tilslutning udføres senere
end ved byggemodning

6.670

2.200

3.430

7.000

19.300

4.825

24.125

3.730

1.230

720

320

6.000

1.500

7.500

2. Boligenheder med
fælles stikledning i
byzone.
For 1. boligenhed
betales standardbidrag
som forsyningskategori
1. Herefter betales pr.
efterfølgende boligenhed, fællesrum, vaskerum og lignende enheder

Tilslutningsbidrag udenfor byzoner
Priser er angivet i kr.
Forsyningskategorier
3. Landejendomme.
Indeholdt i tilslutningsbidrag maks. 200
m ø 50 mm stikledning/jordledning, dog
ikke nærmere bygning
end 20 m

Anlægsbidrag
HovedvedVandledværk
ning

5.760

3.510

Ledningsbidrag
Forsyningsningsledning

4.810
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5.920

Tilslutningsbidrag

Ekskl.
moms

20.000

Moms

Inkl.
moms

5.000

25.000
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Ved større stikledningsdimension afregnes som ved erhverv, dog først tillæg efter 200 m.
Gælder for ejendomme, som er beliggende ved eksisterende forsyningsledninger samt for ejendomme, som er beliggende indenfor områder, hvor Frederikshavn Byråd har besluttet at etablere
vandforsyning. Efter etablering overgår vedligeholdelse af jordledningen til dig som kunde.
Foruden tilslutningsbidrag skal du påregne udgifter til sløjfning af egen brønd eller boring for at
forhindre fremtidig forurening af grundvandet
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag skal betales senest 30 dage efter arbejdets afslutning. Ved et samlet udstykningsområde skal bygherre stå i forskud.
Forsyningsophør
Ejer af en ejendom kan opsige leveringsforholdet med 3 måneders varsel, hvis ophør af vandforsyningen ikke strider mod andre retsregler. Opsigelsen skal sendes skriftligt til Frederikshavn Vand
A/S. (se i øvrigt §15 i Regulativ for levering af vand).
Midlertidig vandforsyning
Vi etablerer midlertidig vandforsyning, og bidraget fastsættes individuelt. Vi kan opsætte målerbrønd, som koster 500,00 kr. ekskl. moms i leje.
Tilslutning til sprinkleranlæg
Vi udfører sprinklerstik med ensidig forsyning i henhold til salgspris for materialer og ydelser til
etablering af stikket.
Vi leverer ikke dobbeltsidig forsyning til sprinklerstik. Bygherren skal derfor etablere og betale det
nødvendige reservoirvolumen til et sprinkleranlæg.
Tilslutningsbidrag erhverv og offentlige bygninger
Tilslutningsbidrag
Forsyningskategorier
4. I bymæssig bebyggelse:
Forretninger, industrier,
offentlige bygninger, erhvervsbygninger og lignende
Over 10 m³/time + 14.000
kr./10 m³/time

Ekskl.
moms

Målerstørrelse

Moms

Inkl. moms

m³/h
Qn < 3
Qn = 3,5 - 6
Qn = 10,0

11.000 kr.
22.000 kr.
32.000 kr.

2.750 kr.
5.500 kr.
8.000 kr.

13.750 kr.
27.500 kr.
40.000 kr.

Qn = 15,0
Qn = 25,0

46.000 kr.
60.000 kr.

11.500 kr.
15.000 kr.

57.500 kr.
75.000 kr.

Qn > 25,0
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Vil du vide mere?
I Regulativ for levering af vand og Takstregulativ for Frederikshavn Vand A/S er der en uddybende
beskrivelse af Forsyningens retningslinjer.
Du kan få regulativerne hos Forsyningen, Frederikshavn Kommune eller downloade dem via forsyningen.dk.
Priser
Frederikshavn Vand A/S fastsætter hvert år priser i overensstemmelse med vandforsyningslovens
”hvile-i-sig-selv princip” og de økonomiske rammer, der fastsættes efter vandsektorloven. Priserne
skal godkendes af kommunen og er grundlaget for, at vi kan opkræve betaling for de tilsluttede
ejendomme.
Generelle bestemmelser
En autoriseret VVS-installatør skal udføre alle arbejder på vandinstallationer, og arbejdet skal udføres i henhold til gældende normer og vejledninger. Det står i Dansk Ingeniørforenings norm for
vandinstallationer, DS 439 4. udgave, 2009 og DS/EN 1717 Sikring mod forurening.
Inden ændring eller udvidelse af din eksisterende installation og inden tilslutning af jordledning i
forbindelse med nybygning udfylder og sender VVS-installatøren blanketten ”Ansøgning om vandinstallationstilladelse” til Frederikshavn Vand A/S.
Blanketten skal underskrives af både VVS-installatør og ejer af ejendommen.
Herefter monterer den autoriserede VVS-installatør en målerbrønd ved skel på ejendommen, hvori
Frederikshavn Vand A/S monterer afregningsmåler, så forbrug under byggeriet kan faktureres på
ejendommen.
Frederikshavn Vand A/S sender efterfølgende en regning på tilslutningsbidrag, ligesom fakturering
af vandforbrug påbegyndes.
VVS-installatøren færdigmelder ansøgningen ved Frederikshavn Vand A/S, når installationen er klar
til ibrugtagning af brugsvand.
På forsyningen.dk finder du relevante dokumenter. Du kan blandt andet downloade disse:



Regulativ for levering af vand
Ansøgning om vandinstallationstilladelse og vejledning

Kontrol af måler
Ønsker du din vandmåler kontrolleret, og vi ikke konstaterer fejl, skal du betale de omkostninger,
der er forbundet med kontrollen.
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6. ØVRIGE GEBYRER
Gebyrer pr. 1. januar 2020

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

Rykkerskrivelse nr. 1

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Rykkerskrivelse nr. 2 (lukkevarsel)

100,00 kr.

-

100,00 kr.

Betalingsaftale

105,00 kr.

-

105,00 kr.

Besøg med henblik på afbrydelse af
vandforsyning (lukkebesøg)

670,00 kr.

-

670,00 kr.

Genåbning af vandforsyning
(inden for arbejdstid)

625,00 kr.

156,25 kr.

781,25 kr.

Fogedforretning, opstart
Dette gebyr anvendes, når fogeden ikke
fastsætter sagens omkostninger iht.
retsplejeloven.

790,00 kr.

197,50 kr.

987,50 kr.

Fogedforretning, udkørende

Efter regning

Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
Aflæsningsbesøg

240,00 kr.

60,00 kr.

300,00 kr.

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00 kr.

50,00 kr.

250,00 kr.

Ekstraordinær opkrævning ved flytning

65,00 kr.

16,25 kr.

81,25 kr.

Udskrift af regningskopi

35,00 kr.

8,75 kr.

43,75 kr.

Rykker for manglende selvaflæsning

90,00 kr.

22,50 kr.

112,50 kr.

Regningsgebyr (papir)

20,00 kr.

5,00 kr.

25,00 kr.

560,00 kr.

140,00 kr.

700,00 kr.

Forgæves kørsel v/aftale med Forsyningen
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Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Tlf.: 9829 9000
forsyningen@forsyningen.dk
forsyningen.dk
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