
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISLISTE 2023 
Vand, Varme 
og Spildevand 



 

 

Kerteminde Forsyning er det lokale fællesskabs selskab. Overskud går til investeringer i 

vores anlæg - eller det går tilbage til dig. Vi benytter lokale leverandører og håndværkere, 

så meget vi kan. 

 

Miljøet er en fælles sag for dig og for os.  

 

Guldsmeden er et effektivt, kvikt dyr, der lever ved sunde vandmiljøer - derfor har vi valgt 

den som logo. 
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Alle priser er inkl.moms  1 

 

Varme  
 

 
Driftsbidrag 
    2022  2023 

  Priser Priser 
Varmeforbrug  pr. MWh 400,00 kr. 500,00 kr. 
Cirkuleret mængde fjernvarmevand  pr. m3 3,75 kr. 4,69 kr. 
Abonnementsbidrag pr. måler pr. år 730,00 kr. 803,00 kr. 
    
Fast bidrag (samlet boligareal, BBR) pr. m2 22,00 kr. 22,00 kr. 
    

 
 
 

Tilslutningsbidrag 
For at tilpasse tilslutningsbidraget og stikledningsbetalingen, så de bedst muligt afspejler de reelle 
omkostninger, der opstår ved tilslutning til vores fjernvarmenet, indfører vi differentierede priser ved tilslutning 
af store bygninger og ved lange stikledninger. 
 

Tilslutningsbidrag i kr. pr m2 (pristrappe, samlet boligareal iht. BBR) 

(Ved erhvervsbygninger anvendes opvarmet areal) 
 

Investeringsbidrag    
0 – 300 m2  80,00 kr. 80,00 kr. 
301 m2 – 1.000 m2  60,00 kr. 60,00 kr. 
1.001 – 5.000 m2  40,00 kr. 40,00 kr. 

5.001 – 10.000 m2  20,00 kr. 20,00 kr. 

Over 10.000 m2  10,00 kr. 10,00 kr. 

    

Stikledningsbidrag (pristrappe)    
0 – 10 meter (pris pr. meter)  1.185,00 kr. 1.481,00 kr. 
Over 10 meter (pris pr. meter)  985,00 kr. 1.231,00 kr. 
    

 
 

Byggemodningsbidrag 
Der opkræves byggemodningsbidrag svarende til 100 % af Kerteminde Forsyning - Fjernvarme A/S’ be-
regnede omkostninger til etablering af hovedledninger i nye udstykningsområder. 
Byggemodningsbidraget betales af ejer af byggemodningsområdet, mens stikledningsbidraget betales af  
de kommende grundkøbere.  

 

 
 
Kontrolmåling 
Er der tvivl om, at måleren tæller korrekt, kan vi tilbyde at sende måleren til kontrolmåling. Kerteminde 
Forsyning A/S betaler kontrolmålingen, hvis måleren ikke tæller korrekt.  
Viser måleren rigtigt ved kontrolmålingen (inden for målerens tolerance), betales kontrolmålingen af kunden.  
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Varme  
 
 

Kontrolmåling 1,5 m³ målere   918,00 kr. 918,00 kr. 
Ved større målere   efter regning efter regning 

 
Erstatningsmålere (f.eks. frostsprængt måler) 
Målere, der er frostsprængte eller på anden måde ødelagte, erstattes og betales af kunden. 
 
 

Pris for udskiftning inkl. ny måler (må kun foretages af Kerteminde  
Forsyning A/S) 

2.805,00 kr. 2.805,00 kr. 

  

Når du drikker et glas kildevand fra flaske, 

betaler du det samme som for ca. 100 glas 

postevand. Vand fra hanen er mindst lige så 

sundt som flaskevand og betyder mindre 

plastaffald. 
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Vand  
 

 

Driftsbidrag 
     2022  2023 

    Priser Priser 

Salg af vand  pr. m3 9,64 kr. 9,64 kr. 

Statsafgift   pr. m3 7,96 kr. 7,96 kr. 

I alt, trin 1: 0 ≤ 5.000 m3 pr. måler pr. m3 17,60 kr.  17,60 kr.  

I alt, trin 2: > 5.000 m3 pr. måler pr. m3 16,60 kr.  16,60 kr.  

    

    

    

    

Abonnementsbidrag     

Qn: 0 – 3,5 m3 pr. stk./år 795,00 kr. 795,00 kr. 

Qn: >3,5 m3 – 8 m3 pr. stk./år 925,00 kr. 925,00 kr. 

Qn: >8 m3 – 10 m3 pr. stk./år 1.220,00 kr. 1.220,00 kr. 

Qn: >10 – 15 m3 pr. stk./år 4.362,00 kr. 4.362,00 kr. 

Qn: >15 – 40 m3 pr. stk./år 5.309,00 kr. 5.309,00 kr. 

Qn: >40 – 60 m3 pr. stk./år 5.985,00 kr. 5.985,00 kr. 

Qn:  >60 m3 pr. stk./år 8.544,00 kr. 8.544,00 kr. 

Qn: teknisk betegnelse for målerens kapacitet.   

 

Sprinklerstik 
     2022  2023 

Abonnementsbidrag 

Stikledningsdimension: 
  Priser Priser 

0 – 63 mm pr. stk./år 623,25 kr. 635,75 kr. 
75 mm pr. stk./år 1.411,50 kr. 1.439,75 kr. 
90 mm pr. stk./år 4.248,25 kr. 4.333,25 kr. 
110 mm pr. stk./år 6.462,75 kr. 6.592,00 kr. 
160 mm pr. stk./år 10.765,00 kr. 10.980,25 kr. 
Over 160 mm pr. stk./år 12.930,50 kr. 13.189,25 kr. 

 

Leje af brandhanemateriel 
     2022  2023 

   Priser Priser 

Startgebyr    135,50 kr. 138,25 kr. 

Leje pr. påbegyndt uge  67,25 kr. 68,50 kr. 

Leje pr. måned  135,50 kr. 138,25 kr. 

Vandforbrug i forbindelse med leje af materiel 
 

Gældende 

priser 

     Gældende 

priser 
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Vand 

 
 
Tilslutningsbidrag  

 
Tilslutningsbidrag inkl. etablering af stikledning 

     2022  2023 

Stikledningsdimension    

32 mm  20.904,00 kr. 21.322,00 kr. 
40 mm  23.161,00 kr. 23.624,00 kr. 
63 mm   49.371,00 kr. 50.358,00 kr. 

 
Tilslutningsbidrag for stikledning større end 63 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning fastsættes 
prisen i hvert enkelt tilfælde. 

 
Alle stikledninger føres på offentlig grund til skel. Prisen er inkl. maksimalt 10 meter stikledning fra 
eksisterende forsyningsledning. 

 
Sprinklerstik 

     2022  2023 

Stikledningsdimension    

32 mm  24.270,00 kr. 24.756,00 kr.  

75 mm  35.712,00 kr. 36.426,00 kr.   

90 mm   53.601,00 kr. 54.673,00 kr.  

110 mm  71.493,00 kr. 72.923,00 kr.  

160 mm   107.203,00 kr. 109.347,00 kr.  

For sprinklerstik større end 160 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning, fastsættes prisen i hvert 
enkelt tilfælde. 

 

 

Byggevand    

For enfamiliehuse med et forbrug på max. 10 m³ vand, er byggevand indeholdt i tilslutningsbidraget. 

 

Større byggerier (leje af byggevandsmåler)   2.775,50 kr.        2.831,00 kr. 

Vandforbrug til større byggerier (afregnes efter måler)  Gældende  

priser 

  Gældende  

  priser 

 

 

Kontrolmåling     

Er der tvivl om, at måleren tæller korrekt, kan vi tilbyde at sende måleren til kontrolmåling. Kerteminde 

Forsyning A/S betaler kontrolmålingen, hvis måleren ikke tæller korrekt. 

Viser måleren rigtigt ved kontrolmålingen (inden for målerens tolerance), betales kontrolmålingen af kunden. 

 

Kontrolmåling af Qn: 0 – 3,5 m3 målere      827,00 kr. 843,50 kr. 

Kontrolmåling af Qn: >3,5 m3 – 8 m3 målere  1.109,00 kr. 1.131,00 kr. 

Ved større målere  efter regning efter regning 
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Vand 

 
 
Erstatningsmålere (f.eks. frostsprængt måler) 

Frostsprængte eller på anden måde ødelagt måler, der ikke skyldes normalt brug, erstattes og 

betales af kunden. 

 

Kunden har pligt til at holde måleren frostsikret. 

 

     2022  2023 

Udskiftning foretages af Kerteminde Forsyning A/S    

(inkl. ny 0 – 3,5 m3 måler)  988,25 kr. 1.008,00 kr. 

Afhentes den nye vandmåler af kundens VVS-installatør  . . 

og den gamle afleveres hos Kerteminde Forsyning  282,50 kr. 288,00 kr. 

Ved målere >3,5 m3 – 8 m3 tillægges  225,50 kr. 230,00 kr. 

Ved større målere  efter regning efter regning 

 
 
 
 

  

En voksen person har brug for ca. to liter væske 

pr. døgn. Postevand er det bedste valg. Vand 

fra Kerteminde Forsyning kvalitetstestes 

løbende af et uafhængigt laboratorium. 
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Spildevand 

 
 
Driftsbidrag 
 

     2022  2023 

   Priser Priser 

Vandafledningsbidrag  pr. m3 39,75 kr. 37,50 kr. 

Fast bidrag pr. spildevandsstikledning pr. år 808,00 kr. 901,00 kr. 

   

For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m3 pr. år pr. boligenhed. 

 

Ejendomme, hvor Kerteminde Forsynings spildevandspumper er tilsluttet ejerens el-installation, får tilbagebetalt 

1,63 kr. inkl. moms pr. m3. 

 

Pristrappe for erhverv på markedsmæssige vilkår: 

Pris 1: Vandafledningsbidrag til og med 500 m3, pr. m3 39,75 kr. 37,50 kr. 

Pris 2: Vandafledningsbidrag over 500 m3 til og med 20.000 m3, pr. m3  31,80 kr. 30,00 kr. 

Pris 3: Vandafledningsbidrag over 20.000 m3, pr. m3  15,90 kr. 15,00 kr. 

 

 

 

Der henvises til Betalingsvedtægtens kap. 5 stk. 9 pkt. 7-9 for trappemodellen for erhverv på markedsmæssige 

vilkår. 

 

 

Tilslutningsbidrag 

 

Tilslutningsbidrag regn- og spildevand pr. stik 66.993,00 kr. 74.682,50, kr. 

Tilslutningsbidrag spildevand (60 pct.) pr. stik 40.196,00 kr. 44.809,50 kr. 

 

For erhvervsejendomme i byzone beregnes der et tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m2 grundareal. 

 

For erhvervsejendomme i landzone henvises til bestemmelser i betalingsvedtægt gældende for spildevand.  

 

 

Særbidrag  

Særbidrag opkræves i henhold til Betalingsvedtægtens kap. 5 stk. 11. 

I det enkelte konkrete tilfælde, hvor en ejendom afleder særligt forurenet spildevand til Kerteminde Forsynings 

spildevandsanlæg, opkræves der særbidrag omhandlende meromkostninger og udgifter, der kan henføres til 

særlige foranstaltninger til håndtering, rensning m.v. af spildevandet. Opkrævningen af særbidraget skal ske på 

baggrund af det dokumenterede forureningsindhold i spildevandet og de dokumenterede meromkostninger og 

udgifter. 
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Tømningsordning for 
septiktanke 
 
Tømningsordning for septiktanke 

  2022 2023 

  Priser Priser 

0 - 3 m3 tankstørrelse pr. år 535,50 kr. 980,00 kr. 

>3 m3 tankstørrelse, pr, m3 pr. år 148,00 kr. 210,00 kr. 

Forgæves kørsel pr. gang 506,00 kr. 980,00 kr. 

Ekstratømning uden for rute pr. gang 920,00 kr. 1.600,00 kr. 

Ekstratømning uden for arbejdstid  pr. gang  1.622,00 kr.  2.600,00 kr. 

Tømning med lille bil pr. gang 535,00 kr. 546,00 kr. 

Administrationsbidrag pr. husstand 152,00 kr. 188,00 kr. 

 
I henhold til Betalingsloven LBK nr. 633 07/06/2010, §1, stk. 5. Udgifter til tømning af humane affaldsprodukter, 
slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke som led i fælles, obligatoriske tømningsordninger 
dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. 
 

Statsafgift spildevand     -    i forbindelse med privat renseløsning  
I henhold til LOV nr. 168 af 29/02/2020 § 5, skal ejendomme med bundfældningstank betale afgifter pr. målt m3 
vand (momsfrit) 

  2022 2023 

Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse) 

pr. m3 

 
momsfrit 

 
0,79 kr. 

 
0,79 kr. 

Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse) 

pr. m3 

 
momsfrit 

 
6,01 kr. 

 
6,01 kr. 

Mekanisk rensning med privat udledning til vandløb, søer 

eller havet, pr. m3 

 
momsfrit 

 
6,01 kr. 

 
6,01 kr. 

Mekanisk og biologisk rensning af SO, pr. m3 momsfrit 2,22 kr. 2,22 kr. 

Mekanisk og biologisk rensning af SOP, pr. m3 momsfrit 2,06 kr. 2,06 kr. 

Udledning uden rensning til vandløb, søer eller havet, pr. 

m3 

 
momsfrit 

 
6,01 kr. 

 
6,01 kr. 

Pileanlæg med nedsivning (uden membran) momsfrit 0,79 kr. 
 

0,79 kr. 
 

Pileanlæg uden udledning (med membran)  0,00 kr. 0,00 kr. 

 

Samletanke 
 

Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk rensning 

af øvrigt spildevand 

   

For 25 % af målt vandforbrug pr. m³ opkræves 

vandafledningsbidrag 

  
9,94 kr.  

 
9,38 kr. 

    

For 75 % af målt vandforbrug pr. m³ opkræves statsafgift 

spildevand 

 
momsfrit 

 
1,67 kr. 

 
1,67 kr. 
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Øvrige samletanke, hvor alt spildevand opsamles, betales 

vandafledningsbidrag af hele forbruget 

 
    pr. m3 

 
39,75 kr. 

 
37,50 kr. 

For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m³ pr. år pr. boligenhed.  
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Serviceydelser og gebyrer 
 

  2022 2023 

  Priser Priser 
    

Rykkergebyr momsfri 100,00 kr. 100,00 kr. 

Inddrivelsesgebyr/inkasso momsfri 555,00 kr. 566,00 kr. 

Åbnegebyr for vand og varme inkl. moms 555,00 kr. 566,00 kr. 

Gebyr for måleraflæsningsbesøg ved manglende  

aflæsning (kontrolbesøg) 

 
inkl. moms 382,50 kr. 390,00 kr. 

Gebyr for flytteopgørelse ved selvaflæsning af målere inkl. moms 91,50 kr. 93,50 kr. 

Gebyr for flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg inkl. moms 382,50 kr. 390,00 kr. 

Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg inkl. moms 382,50 kr. 390,00 kr. 

Administration af betalingsaftale momsfri 229,50 kr. 234,00 kr. 

Gebyr for udsendelse af papirfaktura inkl. moms 27,00 kr. 27,50 kr. 

Forgæves kørsel i forbindelse med varslet besøg inkl. moms 229,50 kr. 234,00 kr. 

Sikkerhedsstillelse: Der kan kræves sikkerhedsstillelse  

svarende til maksimalt ½ års forventet forbrug 

   

Fogedforretning efter medgåede omkostninger    

 
 

Rentetilskrivning ved for sen indbetaling 
Ved for sen indbetaling tilskrives rente (morarente), som ifølge renteloven er Nationalbankens udlånsrente + 
8 %. Pr. 01.11.22 er dette beløb 9,40 %. Satsen reguleres af Nationalbanken som regel 2 gange årligt. 
Betalingsaftaler er inkl. de i aftaleperioden påløbne renter. 
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