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Navn? 

• Trappemodel 

 

• trappetilmeldingen.dk 

 

• Erhvervsordning for vandafledning 

• Erhvervsrabat på vandafledning 

• Differentierede vandafledningsbidrag for 

erhverv 

• X 

• Y 

 



Agenda 

 

• Tidsforløb 

• Beregning/opkrævning 

• Tilmelding/datakvalitet 

• Kundernes respons 

• Opdatering af databasen 

• Fremtid 



Tidsforløbet 2013/14 

Bekendtgørelse d. 2. september 2013 

 

Databasen åbnede 1. oktober 2013 

 

Vi hentede tilmeldingerne d. 16. oktober 2013 

 

Vi sendte den nye betalingsvedtægt for håndtering af spildevand til 

kommunen ultimo oktober 2013 

 

Vejledning – sidste version 1. november 2013 

 

Vi modtog en ny version af vores afregnings- 

system primo december 2013 

 

Vi sendte faktura ud til kunderne januar 2014 



Eksempel på en faktura 



Afregning 

  

• Alle installationer samles på én faktura pr. ejendom 

• Systemet kobler installationerne sammen 

• Alle målere på ejendommen skal fremover aflæses samtidigt 

• Vi skal have en ekstraordinær aflæsning pr. 31/12-2013 

• Udfordringer:  

• Kombination af erhvervs 

ordninger 

• Opgørelser på kun én af 

installationerne 



Tilmelding – kundens vinkel 

 

• Meget enkelt – for enkelt? 

• Ejer og ikke lejer – skriv begge 

• Hele ejendommen eller kun en del af ejendommen 

• Ejendomme der ikke er tilsluttet – hvad så? 

• Procentandel – bedre vejledning 

• Berettiget eller ej – bedre vejledning 

 

 



Tilmelding – forsyningens vinkel 

• Svært at identificere dem alle?  

• Ejendomsnummer ? – Hvilken database ligger bag? 

• Tilhørende adresser – sammenblanding af ejendomsnumre men 

kun én måler 

• Ønsker kunden kun at tilmelde en del af en ejendommen? 

• Berettiget ? – bedre vejledning/validering 

• Forkert procentandel – bedre vejledning 

• Ejer 

• Kontaktperson med kontaktdata 

 

 

 



Kundernes respons 

 

 

 

• Stort set ingen respons på vores breve 

 

• Første faktura – HOVSA, vi ønsker ikke en samlet faktura pr. 

ejendom 

 



Opatering af databasen 

 

Tilmeldinger 

 

Ændringer 

• Ny ejer 

• Ny lejer 

• Ændret anvendelse 

• Ændret fordeling 



Fremtid 

 

 • Nyt navn 

• Tidsforløbet 2014 

• Mere udførlige tilmeldinger 

• Lejere kan tilmelde sig, hvis de oplyser ejeren 

• Kvittering til den som tilmelder sig 

• Oplyse kunderne om konsekvenserne 

• Adgang til historikken i databasen 


