Takstbilag
Priser på vand og spildevand i Dragør 2022
Vandprisens sammensætning
Priselement

Kr./m3

Vandtakst
Vandafgift
Spildevandstakst
Moms
I alt

13,07
6,37
30,53
12,49
62,46

Vand
Målerabonnement
Målerkapacitet
3 m3
5 m3
7 m3
10 m3
20 m3
30 m3
40 m3
Udskiftning af måler pga. brand,
hærværk o. lign.

ekskl. moms kr./m³
352,92
352,92
405,96
405,96
445,74
500,82
543,66

inkl. moms kr./m³
441,15
441,15
507,45
507,45
557,18
626,03
679,58

579,36

724,20

Tilslutningsbidrag drikkevand
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve
stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har
haft indlæg af vand.
Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:
Diameter (mm)
32
40
50
63
75
90
110

Kr. ekskl. moms
12.978
20.277
31.683
50.300
72.368
102.653
153.345

Kr. inkl. moms
16.222
25.346
25.346
62.875
90.460
128.316
191.681

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.
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Omlægning og flytning af stik
Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen,
samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:
Priser for omlægning og flytning af stik
Diameter (mm)
32
40
50
63
75
90
110

Kr. ekskl. moms
6.489
10.139
15.841
25.150
36.184
51.327
76.673

Kr. inkl. moms
8.111
12.673
19.802
31.438
45.230
64.158
95.841

Sprinklerafgift
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse
anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales
efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for
sprinkleranlægget.
Sprinklerafgift
Under 100 sprinklere
Fra 100-999 sprinklere
100 sprinklere og der over

Kr. ekskl. moms
1.183,20
4.741,96
9.490,08

Kr. inkl. moms
1.479,00
5.926,20
11.863,60

ForsynOmeter
ForsynOmeter er HOFORs energistyringssystem. Et servicetilbud til kunder med store ejendomme,
der kan hjælpe til at optimere energi- og vandforbrug.
ForsynOmeter
Oprettelse
Årligt abonnement

Kr. ekskl. moms
500
1.400

Kr. inkl. moms
625
1.750

Spildevand
Trappemodellen for erhvervskunder
Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over
500 m3.

m3

500-20.000
over 20.000 m3

Kr. ekskl. moms
24,42
12,21

Kr. inkl. moms
30,53
15,27

Ovenstående priser gælder kun for erhvervskunder, der er tilmeldt trappemodelsordningen.
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Priserne generelt for spildevand gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der
opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og
virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af
spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.
Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har
betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget udgør i 2022 kr. 66.993 inkl. moms pr. boligenhed.
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Gebyroversigt HOFOR

Gebyrer for betalingsrestance
Betalingsaftale
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.)
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse
Inkassobesøg
Lukkebesøg
Fogedforretning, inkl. retsafgift
Udkørende fogedforretning*
Genåbning
Ekspres udførelse af genåbning m.v. samt alm. pris for
genåbning
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR
Aflæsning på kundens foranledning
Påmindelse om måleraflæsning
Manglende flyttemeddelelse
Omskrivning af regning som følge af for sent indsendt
aflæsning
Kopi af regning
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i
installationen. Pr. time
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrol
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift
Frostsprængt måler / bortkommen måler
Gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning,
hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for
måleunøjagtighed.:
Målerstørrelse 2,5 m3/h, 6 m3/h, 10 m3/h
Målerstørrelse 15 m3/h, 40 m3/h
Målerstørrelse 65 m3/h, 150 m3/h

Bemærkninger

Beløb

Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Momsfritaget
Inkl. moms

100,00
100,00
100,00
225,00
375,00
880,00
750,00
468,00

Inkl. moms

337,50

Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms

337,50
337,50
81,25
375,00

Inkl. moms
Inkl. moms

62,50
43,75

Inkl. moms

1000,00

Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms

100,00
375,00
Se separat prisblad for målere

Inkl. moms
Inkl. moms
Inkl. moms

2.800
4.500
Efter aftale

*I HOFORs område kører fogeden med taxa som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere
end standardgebyr. Ok i henhold til Energitilsynet.
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