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Takster Vand   

 

Alle taksterne er gældende fra 1. januar 2023 

Vandet leveres i henhold til leveringsbestemmelser for TREFOR Vand A/S. TREFOR Vand 

A/S benævnes i det efterfølgende som TREFOR. 
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Driftsbidrag (se afsnit 13 ”Driftsbidrag” i TREFORs leveringsbe-
stemmelser) 

 
For alt leveret vand betales et driftsbidrag. Driftsbidraget omfatter: 

• Vandpris - bidrag pr. m3 vand  

• Abonnement - et fast årligt bidrag pr. afregningsmåler 
 

Vandprisens sammensætning 

Vandpris Ekskl. moms  Inkl. moms 

Vandtakst   kr./m³ 7,85 9,82 

Vandafgift til Staten kr./m3 6,37 7,96 

Vandpris total kr./m3 14,22   17,78 

 
Abonnement (fast årligt bidrag) 

Målerrettighed (max rettighed) Ekskl. moms Inkl. moms 

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 

25 m³/h kr./år 9.525,00 11.906,25 

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 

 

Sprinklerstikledning Ekskl. moms Inkl. moms 

Op til 160 mm  kr./år 13.678,00 17.097,50 

Større end 160 mm  kr./år 27.356,00 34.195,00 

 

Nødforbindelser Ekskl. moms Inkl. moms 

Abonnement 

(ganges med middel timeflow i 

m3/h) 

kr./år/(m3/h) 380,00 

 

475,00 

 

Vandpris kr./m3 7,85 9,82 

Idriftsættelse kr./hændelse Efter regning - 
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Anlægsbidrag (se afsnit 12 ”Anlægsbidrag” i TREFORs leverings-
bestemmelser) 

 

Anlægsbidraget omfatter et bidrag til TREFORs hovedanlæg, et til forsyningsledningsnettet 

og et til stikledning. TREFOR anlægger kun forsynings- og stikledninger i offentligt areal. 

 

Boliger 

Anlægsbidrag ved én tilslutning Ekskl. moms Inkl. moms 

Pris pr. boligenhed, max 500 meter ledning*) 26.100 kr. 32.625 kr. 

 

Anlægsbidraget omfatter: 

• Bidrag til TREFORs hovedanlæg (6.355 kr. ekskl. moms) 

• Bidrag til forsyningsledningsnettet (6.445 kr. ekskl. moms) 

• Bidrag til stikledning (13.300 kr. ekskl. moms)  

*) Anlægsbidraget ved tilslutning i eksisterende områder dækker maks. 500 meter forsynings-/stikledning i offent-

ligt areal. Herudover betales pr. yderligere meter forsynings-/stikledning i offentligt areal efter tilbud/regning.  

 

Udstykning boliger 

Udstykninger ved byggemodning ekskl.  

gravearbejde 

Ekskl. moms Inkl. moms 

Pris pr. boligenhed 15.300 kr. 19.125 kr. 

 

Anlægsbidraget ved udstykninger dækker målerrettigheder, etablering af forsynings- og stik-

ledninger på udstykningsområdet ekskl. gravearbejde.  

Fremføring af forsyningsledninger i offentligt areal frem til udstykningsområder afregnes efter 

tilbud/regning. 

 

Flere boliger på samme matrikel 

Flere boliger på samme matrikel  Ekskl. moms Inkl. moms 

Pris for første boligenhed 26.100 kr. 32.625 kr. 

Bidrag for de følgende boliger pr. boligenhed 12.800 kr. 16.000 kr. 

 

Anlægsbidraget er det samme om der vælges fælles eller individuel afregning.  
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Erhverv 

For erhverv skal der betales for: 

• Bidrag til målerrettighed som består af: 

o Bidrag til TREFORs hovedanlæg  

o Bidrag til forsyningsledningsnettet  

• Bidrag til stikledning 

 

Målerrettighed Ekskl. moms  

2,5 m³/h kr. 12.800,00 

6 m³/h kr. 36.900,00 

10 m³/h kr. 73.800,00 

15 m³/h kr. 159.000,00 

25 m³/h kr. 265.000,00 

40 m³/h kr. 422.000,00 

60 -100 m³/h kr. 815.000,00 

 

Stikledning Ekskl. moms 

32-63 mm stikledning kr. 13.300,00 

75-110 mm stikledning kr. 18.650,00 

160 mm stikledning kr. 33.100,00 

200 mm stikledning kr. 51.000,00 

250 mm stikledning kr. 62.800,00 

 
Udstykning erhverv 

Ved udstykninger for erhverv og institutioner betaler udstykkeren alle omkostninger til etable-

ring af forsyningsledninger efter tilbud/regning. 
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Byggevand 

Omkostninger ved tilslutning, afbrydelse mv. af byggevandsstik betales efter regning. 

Byggevand mv. Ekskl. moms  Inkl. moms  

Leje af måler kr./dag 16,40 20,50 

Minimumsleje af måler kr. 410,00 512,50 

 

Salgsstander 

TREFOR har salgsstandere, hvorfra der kan tappes vand ved brug af vandnøgle, der kan 

købes og opfyldes ved henvendelse til TREFOR. 

Salgsstander vand Ekskl. moms Inkl. moms  

Gebyr for nøglekøb kr./nøgle 492,00 615,00 

 

Leveringsophør 

Ved leveringsophør skal stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen af TREFOR jf. leve-

ringsbestemmelserne afsnit 5.4. 

Leveringsophør Ekskl. moms Inkl. moms 

32-63 mm stikledning kr. 9.975,00 12.469,00 

75-110 mm stikledning kr. 13.988,00 17.485,00 

160 mm stikledning kr. 24.825,00 31.031,00 

200 mm stikledning kr. 38.250,00 47.812,00 

250 mm stikledning kr. 47.100,00 58.875,00 
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Andre forhold 

 
Ibrugtagning af vandstik 

Afregningsmåler skal være monteret før vandstikket tages i brug og skal være beskyttet mod 

frost, ydre påvirkninger (vand, kemikalier m.m.) samt korrosion. 

 

Ved ibrugtagning af vandstik før montering af afregningsmåler vil TREFOR opkræve: 

• gebyr for uberettiget forbrug 

• et skønnet driftsbidrag. Det skønnede vandforbrug for boligenheder tager ud-

gangspunkt i et årligt vandforbrug på 170 m3. 

 

Blandet bolig og erhverv 

Hvor en ejendom omfatter både erhverv og bolig betales anlægsbidrag for flere boliger på 

samme matrikel, tillagt prisen for nødvendig målerstørrelse pr. afregnet erhvervsenhed. 

 

Midlertidigt ophør/anvendelse 

Ved midlertidigt ophør af vandforbrug til en ejendom skal der fortsat betales abonnement. Al-

ternativt skal stikledningen afbrydes jf. leveringsophør. 

For nyudstykninger opkræves først abonnement efter 2 år fra udførelsesdatoen jf. afsnit 13.2 

i leveringsbestemmelserne. 

 

Ændring af forsyningsforhold/anvendelse 

Ved ændring eller flytning af stikledning betales nyt stikledningsbidrag samt afbry-

delse af eksisterende stikledning, hvor ekstra opgravning er nødvendig. 

 

Ved større målerrettighed betales differencen i bidraget til målerrettighed. 

 

Ved ændret anvendelse f.eks. erhverv til bolig, udmatrikulering og andre forhold, der ikke fra 

starten har været hensigten med installationen, skal der betales supplerende anlægsbidrag 

jf. afsnit 12.7 i leveringsbestemmelserne. De eksisterende målerrettigheder modregnes, dog 

kan anlægsbidraget aldrig blive negativt. 
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Afregningsmåler, serviceydelser og gebyrer 

Afregningsmåler, serviceydelser Ekskl. moms Inkl. moms 

Kontrol af afregningsmåler på akkrediteret værksted 2.200,00 kr. 2.750,00 kr. 

Ved fjernelse/beskadigelse/bortkommet afregnings-

måler eller fjernaflæsningsudstyr betales fast pris 

2.500,00 kr. 3.125,00 kr. 

Etablering af puls/MBUS på afregningsmåler 1.500,00 kr. 1.875,00 kr. 

Anvisning af TREFOR Vands stophane 720,00 kr. 900,00 kr. 

Gebyr for planlagt aflukning 1.000,00 kr. 1.250,00 kr. 

Montørbesøg 720,00 kr. 900,00 kr. 

Gebyr for uberettiget plombebrud 720,00 kr. 900,00 kr. 

 

Gebyrer Ekskl. moms Inkl. moms 

Rykkerskrivelse (1. og 2. rykker momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr. 

Inkassomeddelelse (3. rykker momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr. 

Lukkegebyr (momsfri)  870,00 kr. 870,00 kr. 

Genåbningsgebyr 650,00 kr. 812,50 kr. 

Uberettiget forbrug – ulovlig gentilslutning 1.030,00 kr. 1.287,50 kr. 

Fogedforretning, udkørende1) Efter regning Efter regning 

Opstart af fogedforretning 680,00 kr. 850,00 kr. 

Gebyr for aflæsningsbesøg 500,00 kr. 625,00 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 (gratis i selvbetjening) 50,00 kr. 62,50 kr. 

Kvartalsafregning, pr. installation2) 25,00 kr.   31,25 kr. 

Opsplitning af installation, pr. installation3) 50,00 kr. 62,50 kr. 

Betalingsgebyr 39,20 kr. 49,00 kr. 

Ekspreslevering af vandmåler samme dag 150,00 kr. 187,50 kr. 

NETS Betalingsgebyr – betalingsservice 4,60 kr. 5,75 kr. 

Renter  Referencesats + 8 % 

1) Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse 

nr. 936 af 19. september 2006 med senere ændringer, afsnit II: Afgifter for foged- og auktionsforretninger. 

2) Krav for at kunne modtage kvartalsafregning: 

• 50 installationer eller derover 

• Skal modtage afregning på OIO 

• Skal have en positiv kreditvurdering 

• Det skal aftales med TREFOR Vand 
3) Engangsgebyr for opsplitning af installationer opkræves på næstkommende regning 
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Fra 1. juni 2019 opkræver TREFOR et gebyr for betaling via Betalingsservice. 

 

Du kan fremover betale gebyrfrit med MobilePay betalingsaftale eller automatisk betalings-

kort. Dette gøres nemt ved at ændre ganske få ting i Selvbetjeningen. 

 

TREFOR er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremti-

dig betaling, når TREFOR i den konkrete situation vurderer, at Kunden kommer i restance, 

eller betalingskrav bliver uerholdelig. 

 

 

 


