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Takster for 2021 for Jammerbugt Forsyning A/S 
 

Den 16. juni 2021 

Takster for Langdal Vandværk 

 2020 2021 Bemærkning 

Tilslutningsbidrag for boliger og 

sommerhuse 

34.861,00 kr. 34.823,00 kr. inkl. moms 

Tilslutningsbidrag for landbrug 34.861,00 kr. 34.823,00 kr. inkl. moms 

Fast bidrag 813,00 kr. 812,00 kr. inkl. moms 

Variabelt vandbidrag pr. m3 6,25 kr. 6,50 kr. inkl. moms 

Drikkevandsbidrag pr. m3 0,24 kr. 0,00 kr. inkl. moms 

Statsafgift ledningsført vand pr. m3 7,73 kr. 7,96 kr.* inkl. moms 

* Statsafgiften er den 1. februar 2021 steget med 0,19 kr. ekskl. moms. I januar var afgiften på 7,73 kr. 

inkl. moms. 

 

Takster for spildevand 

 2020 2021 Bemærkning 

Tilslutningsbidrag inkl. regnvand 64.957,00 kr. 64.688,00 kr. inkl. moms 

Tilslutningsbidrag ekskl. regnvand 38.974,00 kr. 38.813,00 kr. inkl. moms 

Fast bidrag 784,00 kr. 781,00 kr. inkl. moms 

Variabelt vandafledningsbidrag pr 

m3 (Trin 1) 

27,50 kr. 29,50 kr. inkl. moms 

Trin 2 (trin 1 – 20 %) 22,00 kr. 23,60 kr. inkl. moms 

Trin 3 (trin 1 – 60 %) 11,00 kr. 11,80 kr. inkl. moms 

Vejbidrag 6,00 % 8,00 % - 

 

Takster for tømningsordningen 

 2020 2021 Bemærkning 

Pris pr. hustank (max. 3 m3) 645,00 kr. 645,00 kr. inkl. moms 

Forgæves kørsel 360,00 kr. 360,00 kr. inkl. moms 

Pris for yderligere volumen pr. m3  175,00 kr. 175,00 kr. inkl. moms 

Aflevering af slam fra septiktank på 

renseanlæg, pris pr. m3 

150,00 kr. 150,00 kr. 
inkl. moms 

Aflevering af slam fra samletank på 

renseanlæg, pris pr. påbegyndt m3 

25,00 kr. 25,00 kr. 
inkl. moms 

Tillæg for dæksler > 30 kg 250,00 kr. 250,00 kr. inkl. moms 

Tillæg for specialtømning 300,00 kr. 300,00 kr. inkl. moms 

Tillæg for ”varsel dagen før” 33,00 kr. 33,00 kr. Inkl. moms 
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Spildevandsafgifter for ejendomme, der ikke er tilsluttet Forsyningens kloakanlæg, men har en anden  

form for spildevandsrensning 
 

2020 

kr. pr. m3 

2021 

kr. pr. m3 

Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både 

mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, de-

nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 
0,75 0,79 

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, 

kemisk fældning og filtrering 
0,90 0,95 

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation 

denitrifikation og kemisk fældning 
1,50 1,58 

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation 

og denitrifikation 
1,65 1,74 

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation 

og filtrering eller kemisk fældning 
1,95 2,06 

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og 

biologisk rensning og nitrifikation 
2,10 2,22 

Både mekanisk og biologisk rensning 2,40 2,53 

Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,85 3,01 

Andre 5,70 6,01 

 

De I tabellen viste takster reguleres årligt på baggrund af den til enhver tid gældende bekendtgørelse.  

 

Takster træder i kraft pr. 1. januar 2021. 

 

 

Takstbladet er godkendt af Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S 

den 8. december 2020. 

 

 

Takstbladet er legalitetsgodkendt af Jammerbugt Kommune ved Kommunalbestyrelsen 

den 10. december 2020. 


