Furesø Spildevand Takstblad 2017

Takstblad 2017 for Furesø Spildevand A/S
Spildevand
Spildevandstakst kr pr. m³
Ejendom uden vandmåler (afregnes for 170 m 3)
Fritidshus uden vandmåler (afregnes for 70 m 3)

Excl. moms

Inkl. moms

35,00
5.950,00
2.450,00

43,75
7.437,50
3.062,50

860,00

1.075,00

Tilslutningsbidrag til regn- og spildevand pr. boligenhed *
Tilslutningsbidrag for ejendomme, uden afledning af regnvand (60% af standardb.)
Erhverv pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

49.115,30
29.469,00
49.115,30

61.394,13
36.836,25
61.394,13

Frakobling af regnvand (Lokal afvanding af regnvand)
Ved 100% frakobling tilbagebetales 40% af tilslutningsbidrag
Ved 75-99% frakobling tilbagebetales 30% af tilslutningsbidrag
Ved 50-74% frakobling tilbagebetales 20% af tilslutningsbidrag
* For boligejendomme med mere end to boligenheder: kontakt forsyningen

19.646,00
14.735,00
9.823,00

24.557,50
18.418,75
12.278,75

Aflevering af spildevandsslam på renseanlæg (afregnes pr. læs)

Note 1 : Ved genbrugt regnvand tillægges det målte forbrug 10 m 3 pr. år de første 10 år efter anlægget er taget i
brug, hvorefter det målte forbrug tillægges 20 m 3
Note 2 : Ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større
end 500 m³/år, kan opnå en lavere takst for forbruget ud over 500 m³/år.
Kontakt Furesø Egedal Forsyning for yderligere oplysninger via email: forsyning@fefors.dk

Takstblad 2017 for tømningsordninger - Furesø Spildevand A/S
Tømningsordning for husstande
Bundfældningstanke:
Fast årligt bidrag
Ordinær tømning
Forgæves tømning pr. gang
Tillæg for tømning af tank med tankvolumen større end 3 m³ (pr. m³ udover 3 m³)
Samletanke:
Fast årligt bidrag
Tømning af tank med størrelse op til 3 m³
Forgæves tømning pr. gang
Tillæg for tømning af tank med tankvolumen større end 3 m³ (pr. m³ udover 3 m³)
Akuttømning indenfor 3 timer
Akuttømning indenfor 24 timer
Statsafgift pr. m3 for spildevand, der ikke afledes til offentlig kloak:
Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse
Mekanisk & biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og
filtrering
Samletank og mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation
Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)

Excl. moms
500,00
404,00
350,00

625,00
505,00
437,50

145,00

181,25

500,00
564,00
350,00

625,00
705,00
437,50

145,00

181,25

1.300,00
750,00

1.625,00
937,50

0,75

ikke momspligtig

0,90

ikke momspligtig

2,10
5,70

ikke momspligtig

Bemærk: Der kan forekomme tillæg for særlige ydelser, som ikke er nævnt ovenfor ligesom visse
ydelser afregnes direkte med entreprenør
Yderligere information fremgår af www.feforsyning.dk

Inkl. moms

ikke momspligtig

