5. september 2013
Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i
Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg
3 B. Vandafledningsbidrag
Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab
eller kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabet, betaler
vandafledningsbidrag.
I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med
spildevand, til spildevandsforsyningens spildevandsanlæg, uden at der
har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales
vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks.
spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds
fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra
lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsanlægget.
Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er
tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men
hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder – de
såkaldte ”gæstetilledninger”. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra
mobile slagtebusser eller fiskebiler.
Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af
vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september 2013.
Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om
ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber
m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den
variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med
erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3
vand om året.
Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende
vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således
opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og
med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3
(takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3). Den variable del
af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet
beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den
kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.
Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for
de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med
20.000 m³.
Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på
markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter

trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst,
dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes
efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har
nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens § 2 b.
Vandafledningsbidragets beregning [ *Vælg mellem model A eller B ]
Model A (intet fast bidrag)
Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet
vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal
fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3
er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden
i perioden 2014-2017, som følger:
Reduktion af takst 2 i
procent af takst 1

Reduktion af takst 3 i
procent af takst 1

2014

4

12

2015

8

24

2016

12

36

2017

16

48

2018

20

60

Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på
markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter
trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst,
dvs. takst 1.
Vandafledningsbidraget pr. m³ fastsættes én gang årligt af [indsæt
navnet på spildevandsforsyningsselskabet] på baggrund af
budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet.
Vandafledningsbidraget – desuagtet ejendommens anvendelse opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes [indsæt navnet
på spildevandsforsyningsselskabet]. Hvis der ikke er tale om en
permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det
tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt
medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler
for spildevandsanlæg § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det
tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.
Model B (fast bidrag)
Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer:

1) et fast bidrag på maksimalt 500 kr. (i 2001-priser) inkl. moms []
2) et variabelt bidrag pr. m³målt eller skønnet vandforbrug.
Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til
grundgrænsen.

Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m3 målt eller skønnet
vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget fastsættes
således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 %
lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i
perioden 2014-2017, som følger:
Reduktion af takst 2 i
procent af takst 1

Reduktion af takst 3 i
procent af takst 1
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Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på
markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter
trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst,
dvs. takst 1.
Vandafledningsbidraget pr. m³ og det faste bidrag fastsættes én gang
årligt af [indsæt navnet på spildevandsforsyningsselskabet] på
baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til
prisloftet.
Vandafledningsbidraget – desuagtet ejendommens anvendelse opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes [indsæt navnet
på spildevandsforsyningsselskabet]. Hvis der ikke er tale om en
permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det
tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt
medlem af spildevandsforsyningsselskabet efter lov om betalingsregler
for spildevandsanlæg § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det
tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug.
1. Boligenheder
For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes
vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med
kubikmetertaksten for trin 1.. For boligenheder, hvor der ikke kan
afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til [*indsæt

antal kubikmeter] m³ pr. år. [* antallet af kubikmeter kan ikke
fastsættes højere end til 170 m³ pr. år. Der kan eventuelt ske en
differentiering for forskellige boligtyper]
2. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige
vilkår
For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på
markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller
skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin
1, 2 og 3.
Eksempel:
En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m³ betaler for de første
500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m³ betaler
efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende 10.000 m³ betaler
efter den laveste takst(takst 3).
Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i
produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For
at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne
henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag
kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes
gennem en bimåler [*følgende kan udelades] eller at den, der ønsker
fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde,
der ønskes fritaget efter følgende retningslinier: [* beskriv en metode]
3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på
markedsmæssige vilkår
For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på
markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller
skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med
kubikmetertaksten for trin 1.
Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på
markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i
produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget.
Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse.
4. Ejendomme med blandet anvendelse
For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på
markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun
efter trappemodellen for en del af vandforbruget.
Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter
trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af
ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som
anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til
trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug
beregnes efter takst 1.

Eksempel:
Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m³. Ejendommens
ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens
vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår.
Ejendommen opkræves a conto således:


4.000 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes
efter takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.



6.000 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 6.500 m³afregnes efter
takst 1, og 3.500 m³ afregnes efter takst 2.
Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det
pågældende år til 9. 000 m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet
foretager en endelig afregning.
Ejendommens endelige afregning bliver således:


3.600 m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes
efter takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.



5.400 m³ afregnes efter takst 1.

Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m³afregnes efter
takst 1, og 3.100 m³afregnes efter takst 2.
Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den
andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på
markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning.
3 D. Vejbidrag
1. Statsveje og amtskommunale veje.
For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m³
vand pr. m² matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes af [indsæt
navnet på spildevandsforsyningsselskabet]sspildevandsanlæg.
Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på
baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet
spildevandsanlægget.
2. Kommunale veje og private fællesveje
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler
kommunen et årligt bidrag til [indsæt navnet på
spildevandsforsyningsselskabet] på [*indsæt pct.-sats – dog
maksimalt 8 pct.] pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene,
herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner,
overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

