Takstblad for Mariagerfjord Vand a|s fra og med den 1. januar 2017
SPILDEVANDSFORSYNING
Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a|s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af
Mariagerfjord Byråd den 22. december 2016. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand
a|s hjemmeside: www.mariagerfjordvand.dk
Tilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidraget er jf. betalingsloven fastsat den 01.07. 1997 til 30.000 kr. ekskl. moms og er
efterfølgende pristalsreguleret. Bidraget gælder såvel bolig- som erhvervsejendomme.
Tilslutningsbidraget indeholder etablering af stikledning ført til skel (afsluttet med skelbrønd for hhv. spildevand
og overfladevand).

Standardtilslutningsbidrag:
Standardtilslutningsbidraget udgør pr. 1. januar 2017

kr.
(ekskl. moms)

kr.
(inkl. moms)

48.196,32

60.245,40

Bidraget for alene husspildevand udgør

60 % eller

28.917,79

36.147,24

Bidraget for alene overfladevand udgør

40 % eller

19.278,53

24.098,16

Hvor der i henhold til spildevandsplanen kun er kloakeret for husspildevand,
betales der alene tilslutningsbidrag for husspildevand (60 %).
Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand
(regnvand), tilsluttes for denne del, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag
svarende til bidrag for regnvand (40 %).
Der beregnes ét bidrag pr. boligenhed der etableres på et grundareal.
Ved erhvervsejendomme i byzone beregnes bidraget pr. påbegyndt 800 m2
grundareal.
Ved erhvervsejendomme i landzone beregnes bidraget ud fra et skønnet
grundareal på baggrund af bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent,
svarende til en tilsvarende ejendom i byzone, omregnet pr. 800 m2 grundareal.
Differenceret tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme:
I henhold til betalingsloven kan der dispenseres for ovennævnte ved særlige
tilfælde. Mariagerfjord Vand a|s har vedtaget nedennævnte grænser for
minimumsbetaling. Maksimumsbetalinger fremgår af ovennævnte bidrag.
Ved erhvervsbyggemodninger uden planlagte bebyggelser skal der som
vejledning minimum betales de faktiske omkostninger for etablering af afløbssystemet, dog absolut minimum 2 x standardtilslutningsbidrag og 40 %
tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² efter de 2 første standard
tilslutningsbidrag.
Ved ansøgning om kloakstik til den enkelte erhvervsgrund, vurderes først den
ansøgte anvendelse af grunden, herunder skelen til betalingslovens
landzonebestemmelse. Minimumsbetalingen for tilslutning vil som vejledning
også i disse tilfælde være 2 x standardstilslutningsbidrag og 40 % tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² efter de 2 første standard tilslutningsbidrag.
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kr.
(ekskl. moms)

kr.
(inkl. moms)

506,35

632,94

Samlet variable bidrag pr. m3 forbrugt vand – Trin 1
Vandforbrug til og med 500 m3 pr. år

28,76

35,95

Samlet variable bidrag pr. m3 forbrugt vand – Trin 2 (trin 1 minus 20 %)
Vandforbrug på 501 og til og med 20.000 m3 pr. år

23,01

28,76

Samlet variable bidrag pr. m3 forbrugt vand – Trin 3 (trin 1 minus 60 %)
Vandforbrug på over 20.000 m3 pr. år

11,50

14,38

Boligenheder uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 170 m3 pr. år

4.889,32

6.111,64

Erhvervsejendomme uden vandmåler: Forbruget fastsættes efter konkret skøn –
dog mindst 170 m3 pr. år

4.889,32

6.111,64

Sommerhuse og kolonihavehuse uden vandmåler: Forbruget fastsættes til 70 m3
pr. år

2.013,25

2.516,56

20,13 pr. m2
pr. år

25,16 pr. m2
pr. år

Genanvendelse af regnvand der ledes til kloak:
Mariagerfjord Vand a|s kan give oplysning for borgerne om muligheder for
nedsivning eller genanvendelse af regnvand på egen grund, men der gives ikke
afgiftsfritagelse for genanvendelse af regnvand, der tilledes spildevandssystemet.
Vandafledningsbidrag
Fast årligt bidrag pr. spildevandsførende stik

Ejendomme, der afleder regnvand (f.eks. uoverdækkede vaskepladser) til
spildevandssystemet, beregnes som 0,7 m3 vand pr. m2 bebygget og befæstet
areal pr. år. Der må maksimalt tilledes fra et areal på 100 m2

Vejbidrag
For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på p.t. 0,12 m3 vand pr. m2.
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje opkræves kommunen et årligt bidrag til
Mariagerfjord Vand a|s på p.t. 8 % af anlægsudgifterne til kloakanlæggene.
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Særbidrag
En ejendom, virksomhed mv. skal betale særbidrag for tilledning af særlig forurenet spildevand til Mariagerfjord
Vand a|s’ spildevandsanlæg, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger eller ekstraordinære
udgifter for selskabets anlæg og drift. Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere indhold af
forurenede stoffer end i almindeligt husspildevand. Særbidraget påhviler grundens ejer.
Der skal betales særbidrag for afledning af følgende stoffer, ved overskridelse af fastsatte grænseværdier:
Parametre
COD
Total-N
Total-P

(A)
(B)
(C)

Grænseværdi
1.600 mg/l
100 mg/l
15 mg/l

Enhedspris
kr.pr. kg over grænseværdi
kr.pr. kg over grænseværdi
kr.pr. kg over grænseværdi

De anførte grænseværdier er fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet. Særbidraget fastsættes foreløbigt for det
enkelte år, og beregnes endelig, når årsregnskab for Mariagerfjord Vand a|s er afsluttet jf. nedenfor i afsnit
”Beregning af særbidrag”.
Antallet af målinger af egenkontroller og myndighedskontroller, der indgår i beregningen af A, B og C fremgår
som udgangspunkt af den enkelte virksomheds tilslutningstilladelse.
Beregning af særbidrag:
Mariagerfjord Vand a|s skal beregne de årlige driftsomkostninger og afskrivninger for de sektioner af selskabets
renseanlæg, som påvirkes af behandling af de ovenfor anførte parametre.
Med baggrund i de fastsatte grænseværdier for særligt forurenet spildevand samt de modtagne mængder (m3) af
særligt forurenede spildevand beregnes takster for indholdet af A, B og C.
Den enkelte virksomheds særbidrag beregnes som den procentvise belastning, som virksomhedens særligt
forurenede spildevand udgør af den samlede tilledte mængde spildevand.
Hvis Mariagerfjord Vand a|s skønner, at en ejendoms eller virksomheds særbidrag bliver mindre end den
omkostning, der er ved at beregne og opkræve det, kan Mariagerfjord Vand a|s vælge ikke at opkræve
særbidraget.
Som grundlag for beregning af særbidrag gælder, at ejeren aftaler beregningsgrundlaget med Mariagerfjord Vand
a|s, samt at opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde foretages efter samme retningslinjer som ved
beregningen af vandafledningsbidraget.
Se endvidere bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015 ”Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet
spildevand ”.
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kr.
(ekskl. moms)

kr.
(inkl. moms)

Aflevering af septiskslam (bundfældningstanke mv.), pr. m3 eller ton

75,95

94,94

Aflevering af spildevand fra samletank, køkkenbrønd eller fordelerbrønd, pr. m3
eller ton (afleveret direkte til renseanlæg ved tilkørt materiel)

28,76

35,95

Aflevering af industrivandspildevand direkte til renseanlæg, pr. m3 eller ton
(indeholdt evt. udløsende særbidragsindhold, på nær miljøfremmedstoffer og
tungmetaller)

75,95

94,94

Aflevering af slam pr. m3 eller ton (KSA slam, eller tilsvarende tyknet slam)

303,81

379,76

Modtagelse og behandling af spildevand, slam mv. på renseanlæg
Alle leverancer skal være aftalt på forhånd med Mariagerfjord Vand a|s.
Mariagerfjord Vand a|s foreholder sig ret til udtage prøve til analyse, samt
vejning af leverancer inden aflæsning/tilledning kan finde sted.
Intet af nedenstående må overskride grænseværdier af miljøfremmede stoffer
eller tungmetaller i spildevand jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2006
”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”.

Aflevering af særligt forurenet slam: Beregnes særskilt i hvert enkelt tilfælde
efter indhold.
Administrative gebyrer
Gebyrer ved manglende betaling, samt betalingsaftale:
Første og anden rykker, pr. stk., momsfri (hertil lægges pt. 8,05 % af det
skyldige beløb pro anno, som udgøres af udlånsrenten +8 %, der reguleres pr.
halve år).

100,00

Gebyr for oprettelse af aftale, momsfri (hertil lægges pt. 8,05 % af det skyldige
beløb pro anno, som udgøres af udlånsrenten + 8 %, der reguleres pr. halve år)

100,00

Gebyr ved overdragelse af restance til SKAT, momsfri

100,00

Øvrige gebyrer:
Manglende eller forkert indberettet selvaflæsningskort

200,00

250,00

Papirfaktura pr. stk. (PBS, e-Regning og e-Boks kunder fritaget)

25,00

31,25

Opgørelse ved flytning

100,00

125,00

Efter regning

Efter regning

Afpropning af stikledning ved den offentlige hovedkloak (udføres af
Mariagerfjord Vand a|s for grundejerens regning).
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Betaling:
A’conto opkræves over 2 rater, hvor første rate udsendes i februar med sidste rettidige betaling den 10. marts, og
anden rate udsendes i august med sidste rettidige betaling den 10. september.
Afpropninger ved grundgrænsen så vel som tilløb til en stikledning skal på grundejerens foranledning udføres af
en autoriseret kloakmester.
Gebyrer er fastsat ud fra Mariagerfjord Vand a|s vurderede ekstra omkostninger ved de pågældende arbejder.
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