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Tariffer Vand 

Alle tariffer er gældende fra 1. januar 2019 
Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S 

Driftsbidrag (se §13 i TREFOR Vands leveringsbestemmelser) 
Ekskl. moms og 

afgift 
Inkl. moms og 

afgift 
Vand kr./m³ 7,00 16,71*)

Abonnement (se §13 fast årligt bidrag i TREFOR Vands leverings
bestemmelser) 
Rettighed Ekskl. moms og 

afgift 
Inkl. moms og 

afgift 
2,5 m³/h kr./år 1.000,00 1.250,00 

6 m³/h kr./år 2.285,00 2.856,25 
10 m³/h kr./år 3.810,00 4.762,50 
15 m³/h kr./år 5.715,00 7.143,75 
40 m³/h kr./år 15.230,00 19.037,50 

60 - 100 m³/h kr./år 22.850,00 28.562,50 
150 m³/h kr./år 50.640,00 63.300,00 

Sprinkler stikledning Ekskl. moms Inkl. moms 
Max. 160 mm kr./år 13.678,00 17.097,50 
Over 160 mm kr./år 27.356,00 34.195,00 

Byggevand, Brandhane 
vand m.v. 

Ekskl. moms og 
afgift 

Inkl. moms og 
afgift 

Leje af måler kr./dag 16,40 20,50 
Minimums leje af måler kr. 410,00 512,50 
Vand kr./m3 7,00 16,71*)

Salgsstander vand Ekskl. moms og
afgift 

Inkl. moms og 
afgift 

Gebyr for nøgle køb kr. 492,00 615,00 
Vand kr./m3 7,00 16,71*)

Nødforbindelser Ekskl. moms Inkl. moms 
Abonnement 
(ganges med middel time 
flow i m3/h) 

 kr./år/m3/h 380,00 475,00 

Vand kr./m3 7,00 8,75 
Idriftsættelse kr./hændelse Efter regning - 

*) Heraf vandafgift og bidrag til drikkevandsbeskyttelse til Staten i alt 6,37 kr./m3 
ekskl. moms.  



Dokumentnummer 1138488 
Versionsnummer 3.0 3 

-

-
-

Anlægsbidrag (se § 12 Anlægsbidrag i TREFOR Vands leverings
bestemmelser) 

Boliger 
Tilslutningsbidraget omfatter bidrag til hovedanlæg (kr. 6.355) samt ledningsanlæg 
og er gældende i bymæssige områder. 

Udstykninger ved byggemodning eksklusiv gravearbejde Ekskl. Moms 
Pris pr boligenhed 13.580,00 kr. 

Investeringsbidraget ved udstykninger dækker forsynings- og stikledninger på ud
stykningsområdet. Gravearbejde og etablering af forsyningsledninger frem til ud
stykningsområder afregnes efter tilbud/regning. 

Tilslutning i eksisterende områder inklusiv gravearbejde Ekskl. Moms 
Pris pr boligenhed 26.100,00 kr. 

Investeringsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg (kr. 6.355), 
bidrag til forsyningsledningsnettet (kr. 6.445), samt bidrag til stikledning (kr. 13.300). 
Investeringsbidraget ved tilslutning i eksisterende områder dækker maks. 500 meter 
forsynings/stikledning i offentligt areal. Herudover betales 325 kr. ekskl. moms. pr. 
yderligere meter forsynings/stikledning i offentligt areal. 

Tilslutningsbidrag ved flere boliger på samme matrikel 
eksklusiv gravearbejde 

Ekskl. Moms 

Pris for første boligenhed 26.100,00 kr. 
Bidrag for de følgende boliger pr. boligenhed 12.800,00 kr. 

Det anbefales at etablere individuel afregning for hver boligenhed 

Vandmåler skal være etableret før vandstikket tages i brug, og skal være beskyttet 
mod frost, ydre påvirkninger (vand, kemikalier m.m.) samt korrosion. 
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Erhverv 
Tilslutningsbidraget omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnettet og stik
ledning. 

Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet for erhverv 
Rettighed Ekskl. moms 

2,5 m³/h 12.800,00 kr. 
6 m³/h 36.900,00 kr. 

10 m³/h 73.800,00 kr. 
15 m³/h 159.000,00 kr. 
40 m³/h 422.000,00 kr. 

60 -100 m³/h 815.000,00 kr. 

Bidrag til stikledningsanlæg for erhverv 
Erhverv Ekskl. moms 

32-63 mm stikledning 13.300,00 kr. 
75-110 mm stikledning 18.650,00 kr. 

160 mm stikledning 33.100,00 kr. 
200 mm stikledning 51.000,00 kr. 
250 mm stikledning 62.800,00 kr. 

Alle stikledningsbidrag for erhverv er inkl. gravearbejde. 

Ved udstykninger for erhverv og institutioner betaler udstykkeren alle omkostninger 
til etablering af forsyningsledninger efter tilbud/regning. 

Sprinkling/private brandhaner 
Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til direkte sprinkling og private brandha
ner. Hvis der gives tilladelse, accepteres højest et krav til den offentlige vandforsy
ning på 1.350 l/min. Tryk garanteres ikke. Direkte sprinkling og private brandhaner 
afregnes efter følgende princip: 

Et hovedanlægsbidrag på 6.355 kr. pr. 300 l/min. 
Merudgiften til forsynings- og stikledninger betales efter regning. 
2 gange stikledningsbidraget 

TREFOR Vand kan kræve, at der tilsluttes vandinstallationer samt sættes en for
brugsmåler på sprinklerstikket for at sikre vandkvaliteten. For denne måler betales 
bidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet. 

Sprinkling over reservoir afregnes som en almindelig installation, dvs. der skal beta
les bidrag til hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledningsanlæg.  
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Byggevand m.v. 
Byggevandstik der bliver til permanent forsyningsstik: 

Der betales bidrag til stikledningsanlæg for størrelsen på det permanente forsy
ningsstik, inden det etableres
Der betales bidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet, inden byggevands
måleren udskiftes til en permanent forbrugsmåler 

Midlertidigt byggevandsstik: 
Omkostninger ved tilslutning, afbrydelse m.v. betales efter regning. 

Målerudstyr og serviceydelser 
Etablering af pulsudgang på afregningsmåleren betales efter faktiske omkostninger. 

Ved ibrugtagning af vandstik før udlevering af vandmåler vil TREFOR Vand A/S 
skønne forbruget. Skønnet vil for boligenheder tage udgangspunkt i et årligt vand
forbrug på 170 m3 pr. bolig. 

Kontrol af vandmåler Ekskl. moms 
Ønskes en måler kontrolleret på et akkrediteret værksted og 
denne overholder lovgivningen betales efter de faktiske om
kostninger, dog minimum. 

2.200,00 kr. 

For bortkommet eller beskadiget måler betales værdien af må
leren + et skønnet forbrug i op til 3 år, dog minimum. 

2.500,00 kr. 

Ved fjernelse/beskadigelse/bortkommet fjernaflæsningsudstyr 
betales fast pris 

2.500,00 kr. 

Leveringsophør Ekskl. moms Inkl. moms 
Ved leveringsophør skal stikledningen afbrydes 
på forsyningsledningen af TREFOR Vand A/S 

32-63 mm stikledning 9.975,00 12.469,00 
75-110 mm stikledning 13.988,00 17.485,00 

160 mm stikledning 24.825,00 31.031,00 
200 mm stikledning 38.250,00 47.812,00 
250 mm stikledning 47.100,00 58.875,00 



Dokumentnummer 1138488 
Versionsnummer 3.0 6 

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms 
Rykkerskrivelse (1. rykker momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr. 
Inkassomeddelelse (2. rykker momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr. 
Lukkegebyr(momsfri) 670,00 kr. 670,00 kr. 
Genåbningsgebyr: 625,00 kr. 781,25 kr. 
Uberettiget forbrug – ulovlig gentilslutning 720,00 kr. 900,00 kr. 
Fogedforretning, udkørende 1) Efter regning Efter regning 
Opstart af fogedforretning 790,00 kr. 987,50 kr. 
Selvaflæsningskort, rykker 75,00 kr. 93,75 kr. 
Gebyr for aflæsningsbesøg 555,00 kr. 693,75 kr. 
Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 kr. 250,00 kr. 
Ekstraordinær opkrævning ved flytning 65,00 kr. 81,25 kr. 
Forgæves kørsel ved indgået aftale 720,00 kr. 900,00 kr. 
Udskrivning af regningskopi 35,00 kr. 43,75 kr. 
Betalingsgebyr 24,00 kr. 30,00 kr. 
Ekspreslevering af vandmåler samme dag 150,00 kr. 187,50 kr. 
NETS Betalingsgebyr – betalingsservice (momsfri) 0,00 kr. 0,00 kr. 
Omkostning for ekstra faktura 8,00 kr. 10,00 kr. 
Renter  Referencesats + 8 % 

1) Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til lovbe
kendtgørelse nr. 936 af 19. september 2006 med senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auk
tionsforretninger.

Fra 1. januar 2016 gik TREFOR over til månedsvis betaling af abonnement, samt 
gebyrfri betaling via Betalingsservice. 

TREFOR Vand er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sik
kerhed for fremtidige betaling, når TREFOR Vand i den konkrete situation vurderer, 
at ejeren kommer i restance, eller betalingskrav bliver uerholdelig. 

-
-

-



Dokumentnummer 1138488 
Versionsnummer 3.0 7 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Betalingsforhold 
Ved byggemodning betaler udstykkeren hovedanlægsbidrag, bidrag til ledningsan
læg og for evt. samtidig udførte stikledninger, inden arbejdet påbegyndes. 

Ved udstykninger med flere end 3 byggegrunde, kan betalingen deles i 2 rater (led 1 
og led 2). 

Led 1: Betales straks ved byggemodningen (50 %) 
Led 2: Betales når første installationen tilsluttes (50 %) 

Hvis udførelsen af en udstykning deles op, kan der ikke også ske opdeling af beta
lingen. 

I landområder betales tilslutningsbidrag, inden arbejdet påbegyndes. 

For stikledninger, der udføres senere end forsyningsledningerne, betales bidrag in
den arbejdet udføres.  

Andre forhold 
Hvor en installation omfatter både erhverv og bolig, betales tilslutningsbidrag sva
rende til antal boliger, tillagt prisen for nødvendig målerstørrelse til erhvervsforbru-
get.  

Ved genetablering og anden anvendelse af forsyning skal der: 

Ved ændring eller flytning af stikledning betales nyt stikledningsbidrag 
samt afbrydelse af eksisterende stik, hvor ekstra opgravning er nød
vendig 
Ved større målerstørrelse betales differencen i anlægsbidrag, når anvendelses
området er det samme 
Ved ændret anvendelse f.eks. erhverv til bolig, udmatrikulering og andre for
hold, der ikke fra starten har været hensigten med installationen, skal der beta
les nyt anlægsbidrag. De eksisterende målerrettigheder modregnes, dog kan 
anlægsbidraget aldrig blive negativt 
Ved midlertidigt ophør/anvendelse af en ejendom kan vandrettigheden behol
des, hvis der fortsat betales abonnement 
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