
Takster for spildevand 2021

Kr. excl. moms

Fast bidrag pr. spildevandsstik 624,48 pr. år

Vandafledningsbidrag:

Trin 1: Vandforbrug 1 - 500 m3 årligt 32,88 pr. m3

Trin 2: Vandforbrug mellem 501 m3 - 20.000 m3 årligt 26,30 pr. m3 *

Trin 3: Vandforbrug over 20.000 m3 årligt 13,15 pr. m3 *

* Forudsætter tilmelding til trappemodellen i henhold til "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv."

Tilslutningsbidrag for tilslutning af både regn- og spildevand** Kr. excl. moms

Parcelhus, rækkehus, bolig i en etageejendom, andelslejlighed, sommerhus, stuehus til 

en landbrugsejendom eller lign. 51.750 pr. boligenhed

Erhvervsejendomme 51.750 pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

** Områderne er i spildevandsplanen markeret som "Separatkloakeret eller Fælleskloakeret".

Tilslutningsbidrag for tilslutning af spildevand*** Kr. excl. moms

Parcelhus, rækkehus, bolig i en etageejendom, andelslejlighed, sommerhus, stuehus til 

en landbrugsejendom eller lign. 31.050 pr. boligenhed

Erhvervsejendomme 31.050 pr. påbegyndt 800 m2 grundareal

*** Områderne er i spildevandsplanen markeret som "Spildevandskloakeret".

Behandling på renseanlæg Kr. excl. moms

Slam fra samletank 32,88 pr. m3.

Slam fra Septiktank e.l. 185,86 pr. m3.

Perkolat 17,60 pr. m3.

Tømningsordning Kr. excl. moms

Tømning af tank indenfor planlagt tur, op til 3 m3 370,00 pr. tank

Gebyr for tunge dæksler > 25 kg og < 100 kg 200,00 pr. dæksel

Gebyr forgæves kørsel**** 300,00 pr. tur

**** Forgæves kørsel: dæksel ikke gravet fri, adgangsveje spærret pga. bevoksning eller anden årsag, dæksel > 100 kg, defekt dæksel,

genstande i tank (klude el.lign.)

Såfremt adgang nægtes, opkræves "tømning af tank"

Ved årligt vandforbrug ≤ 5 m3 kan man fritages for tømningsordning i det efterfølgende år. Det påhviler ejer at informere Thisted Vand herom.
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Særbidrag for afledning af særligt forurenet spildevand (ud over almindeligt vandafledningsbidrag)

Der opkræves særbidrag hos virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand i henhold til "Bekendtgørelse

om særbidrag for særligt forurenet spildevand" samt vejledning til "bekendtgørelse om særbidrag for særligt

forurenet spildevand".

Virksomheder der i henhold til godkendt spildevandsplan 

og godkendelse af Thisted Vand er omfattet af betalingslovens § 2 A stk. 3

Kr. excl. moms

Vandafledning 10,87 pr. m3. *****

***** I henhold til "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget mv." § 5.

Gebyrer Kr. excl. moms

Bilag/faktura sendes via mail/e-boks Gratis

Betaling af faktura via BS, bilag via BS 15

Bilag/Faktura sendes med post incl. indbetalingskort 40

For flytteafregning 150

Ændring af udstedt a'conto 150

Fogedretsgebyr for beløb < kr. 50.000 700

Fogedretsgebyr for beløb > kr. 50.000 Gebyr i henhold til retsafgiftsloven

Gebyr for aflæsningskort via brev 40

For assistance i forbindelse med aflæsning 440

Gebyr vedr. udtræk af fjernaflæsningsdata 440

Behandling af vandspildsager 300

Afregning af lejer i administrationsselskaber pr.

forbrugssted 100

Kontrolbesøg vedr. opsætning af ny bimåler installation 440

Leje af bimåler 100 pr. år

Timepris 440

Gebyrer for rykkere og inkasso samt renter ved forsinket betaling i henhold til bestemmelserne i 

LBK nr. 459 af 13/05/2014 "Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven)"

Spildevand opkræves ved a'conto 2 gange årligt i februar og september. 

Årsopgørelsen udsendes i februar sammen med 1. a'conto. 
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