Priser - vand og afløb 2018
VEJEN FORSYNING A/S
Priser og gebyrer er vedtaget af Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S den 27. november 2017
og er godkendt af Vejen Byråd den 12. december 2017.
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Vand
1. Forbrugerpriser Vand
1.1 Vand og pris pr. måler
Fast afgift for måler

kr. ekskl. moms
600,00

kr. inkl. moms
750,00

Forbrug pr. m3 op til 10.000 m3

7,00

8,75

Forbrug pr. m3 over 10.000 m3

3,00

3,75

Statsafgift pr. m3

6,37

7,96

2. Tilslutning af vand
2.1 Tilslutning af vand i bymæssig bebyggelse (zone 1)
Hovedanlægsbidrag
Stikledningsbidrag
Forsyningsledningsbidrag

kr. ekskl. moms
4.672,00

kr. inkl. moms
5.840,00

7.795,00

9.743,75

11.107,00

13.883,75

I alt tilslutning i bymæssig bebyggelse

29.467,50

2.2 Tilslutning af vand i landområder (zone 2)
Hovedanlægsbidrag

kr. ekskl. moms
4.672,00

Stikledningsbidrag

7.795,00

Forsyningsledningsbidrag

19.216,00

I alt tilslutning i landområder

kr. inkl. moms
5.840,00
9.743,75
24.020,00

39.603,75

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når vandledningen er ført frem til ejendommen. Vejen Vand A/S fører stikledning frem til
grundskel. Ved landbrugsejendomme føres stikledningen dog frem til afgrænsning omkring ejendommen (have/gårdsplads eller
lignende). Vurderes i hvert enkelt tilfælde. Stikledningen afsluttes med stophane. Jordledningen fra stophane samt tilslutning ved
bygning og montering af vandmåler/målerbrønd udføres ved grundejerens foranstaltning.
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2.3 Tilslutning af vand ved erhverv, industri, landbrug, institutioner mm.
Med udgangspunkt i fordelingstallet 1,0 ( 1 forbrugsenhed) anvendes følgende fordelingsnøgle ved beregning af
hovedanlægsbidrag:

-

Boligenhed (enfamiliebolig, landhus, sommerhus, lejlighed)

-

Mindre forretninger og erhverv med tilhørende boligenhed

-

Øvrige forbrugere efter årsforbrug (større virksomheder og
forretninger, landbrug, institutioner, hoteller, restauranter m.v.)

Fordelingstal
1,0
1,0

Forbrugsintervaller:
Forbrug

250 - 500 m3

2,0

Forbrug

501 – 1.000 m3

3,0

Forbrug 1001 – 2.000 m3

4,5

Forbrug 2.001 – 3.000 m3

6,0

Forbrug 3.001 – 4.000 m3

7,0

Forbrug 4.001 – 6.000 m3

8,5

Forbrug 6.001 – 8.000 m3

10,0

Forbrug 8.001 – 10.000 m3

11,0

Årsforbrug over 10.000 m3: Fastsættes af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde,
dog minimum fordelingstal

12,0
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Gebyrer -Vand
3. Gebyrer
3.1 Gebyrer i forbindelse med vand
kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Rykker selvaflæsningskort*

100,00

100,00

Aflæsningsbesøg

400,00

500,00

Lukkevarsel

100,00

100,00

Lukkebesøg

625,00

625,00

Forgæves lukkebesøg

625,00

625,00

Genåbning af vand (indenfor normal arbejdstid)

625,00

781,25

Overskridelse af vandingsforbud

625,00

781,25

Tapning af vand (ved vandværket) + m2 takst

200,00

250,00

Manglende aflevering af selvaflæsningskort**

500,00

500,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag
Leje af byggevandskasse - pr. påbegyndt måned
Depositum - byggevandskasse

Efter regning
150,00

187,50

5.000,00

6.250,00

*Aflæsningskort anvendes til både vand- og spildevandsafregning
** Inkl. fastsættelse af skønnet forbrug
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Spildevand
4. Forbrugerpriser Spildevand
4.1 Spildevand pr. m3 og fast bidrag
kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Transport, målt m3 vandforbrug

22,00

27,50

Rensning, målt m3 vandforbrug

9,00

11,25

Pr. målt m3 vandforbrug i alt

31,00

38,75

Rensning, fast bidrag pr. år

168,00

210,00

Transport, fast bidrag pr. år

392,00

490,00

Fast bidrag i alt pr. år

560,00

700,00

Aflevering af septisk slam på renseanlæg - pr. m3

192,00

240,00

Aflevering af spildevand på renseanlæg - pr. m3

31,00

38,75

For boliger uden vandmåler sættes vandafledningsbidraget jf. bekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskab m.v., til 170 m3.
Erhverv der bruger vand, der indgår i den primære produktion, og ikke ledes til kloaksystemet, kan fritages for vandafledningsbidrag.
Vejen Spildevand A/S kan oplyse vilkårene for fritagelse.

5. Tilslutning af kloak
5.1 Tilslutning af kloak - bolig og erhverv
kr. ekskl. moms
Tilslutningsbidrag pr. bolig eller pr. 800 m2 erhvervsareal

kr. inkl. moms

50.319,00

62.898,75

For ejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. Vejen Spildevand A/S kan oplyse om vilkår og pris for tilslutning.
Ved ejendomme, der ikke er tilsluttet tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af standard tilslutningsbidraget.
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Trappemodel
6. Trappemodel
For ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, opkræver spildevandsselskabet den variable del af
vandafledningsbidraget på baggrund af en ændret betalingsstruktur (en trappemodel). Dette har Folketinget fastlagt med
vedtagelsen af lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
Denne betalingsstruktur (trappemodellen) indebærer, at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder
med stigende vandforbrug. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der
drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster og falder i følgende tre trin:

6.1 Transport, betaling pr. m3
kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Trin 1, målt pr. m3 vandforbrug

22,00

27,50

Trin 2, målt pr. m3 vandforbrug

17,60

22,00

Trin 3, målt pr. m3 vandforbrug

8,80

11,00

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Trin 1, målt pr. m3 vandforbrug

9,00

11,25

Trin 2, målt pr. m3 vandforbrug

7,20

9,00

Trin 3, målt pr. m3 vandforbrug

3,60

4,50

6.2 Rensning, betaling pr. m3

Det er alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der er berettiget til at blive afregnet
efter trappemodellen.
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Tømningsordning
7. Tømningsordning
7.1 Bundfældningstanke

kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Tømning af bundfældningstank

435,00

543,75

Merpris over 1.000 L udover 3 m3

105,00

131,25

Tømning udenfor tur

870,00

1.087,50

Afstand med slange over 50 m

125,00

156,25

Tømning af køkkenbrønd

125,00

156,25

Tillæg for tungt dæksel over 50 kg

220,00

275,00

Tillæg for forgæves kørsel

345,00

431,25

7.2 Samletanke
Tømning af samletank

750,00

937,50

55,00

68,75

Tømning udenfor tur

920,00

1.150,00

Tungt dæksel over 50 kg

220,00

275,00

Tillæg for forgæves kørsel

325,00

406,25

Afstand over 50 m

125,00

156,25

Merpris over 1.000 L udover 3 m3
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Gebyrer
8. Gebyrer
8.1 Diverse gebyrer
kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Faktureringsgebyr pr. faktura*

50,00

62,50

Fremsendelse af fakturakopi i fil eller papirform

50,00

62,50

Rykker 1

100,00

100,00

Rykker 2

100,00

100,00

Rykker 3

100,00

100,00

Frivilligt forlig (betalingsaftale)

100,00

100,00

Flytteopgørelse

100,00

125,00

Gebyr for indhentning af CPR. nr. ved manglende betaling

100,00

125,00

*Faktura tilmeldt betalingsservice er fritaget

9. Rykkerprocedure
9.1 Manglende betaling
Opstår der et problem med betalingen, bedes du henvende dig til vores kundecenter.
Ved manglende betaling udsendes der op til 3 rykkere i henhold til renteloven.
Såfremt der fortsat ikke betales, overgives restancen til inddrivelse hos SKAT uden yderligere varsel, hvorved der påløber yderligere
omkostninger. Derudover kan der ske registrering hos RKI også uden yderligere varsel.
Hvis en del af restancen vedrører Vejen Vand A/S, iværksættes en afbrydelse af vandforsyningen, hvilket medfører yderligere
omkostninger.

10. Henvendelse
Ved information om drikkevand, spildevand og tømningsordning kan der rettes henvendelse til Vejen Forsyning A/S på telefon nr.: 76
32 66 00 eller via e-mail post@vejenforsyning.dk
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