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Takster for Renseanlæg og Spildevand (kloak) 2018
Forbrugsafgifter
Vandafledningsbidrag – ejendomme tilsluttet offentlig
kloak ([1]) pr. m³ målt vandforbrug ([2]):
kr. ekskl. moms

kr. inkl. moms

Kalundborg Spildevandsanlæg A/S. Alm. husstande

kr.

36,80

kr.

46,00

Kalundborg Renseanlæg A/S.

kr.

5,33

kr.

6,66

Vandafledningsbidrag i alt.

Alm. Husstande
Alm. husstande

kr.

42,13

kr.

52,66

Ejendomme med erhvervsmæssig virksomhed:
Kalundborg Spildevandsanlæg A/S. Trin 1 (op til 500 m3)

kr.

36,80

kr.

46,00

Kalundborg Spildevandsanlæg A/S. Trin 2 (501-20.000 m3)

kr.

29,44

kr.

36,80

Kalundborg Spildevandsanlæg A/S. Trin 3 (over 20.000 m)

kr.

14,72

kr.

18,40

Kalundborg Renseanlæg A/S. Trin 1 (op til 500 m3)

kr.

5,33

kr.

6,66

Kalundborg Renseanlæg A/S. Trin 2 (501-20.000 m3)

kr.

4,26

kr.

5,33

Kalundborg Renseanlæg A/S. Trin 3 (over 20.000 m3)

kr.

2,13

kr.

2,66

Samlet takst for Rens og spildevandstransport (trin 1)

kr.

42,13

kr.

52,66

Vandafledningsbidrag – stærkt vandforbrugende
virksomheder med ledningssystem tilsluttet direkte til
renseanlæg pr. m³ målt vandforbrug:
Kalundborg Renseanlæg A/S. Grundbidrag

kr.

5,33

kr.

6,66

Kalundborg Renseanlæg A/S. Invest. Bidrag og særbidrag
(særlige anlæg og foranstaltninger). I alt kr.

kr.

2,83

kr.

3,54

kr.

Transitspildevandsbidrag pr. m³
Aflevering af slam (Biologiske anlæg, fiskeolie og udefineret slam
mv) pr. m³
Behandlingsbidrag for aflevering af spildevand fra
bundfældningstank/ køkkenbrønd og samletanke pr. m³
Administrationsgebyr pr. måned pr. faktura for aflevering af
spildevand fra bundfældningstanke/køkkenbrønd/samletanke

8,16

kr.

10,20

kr.

6,00

kr.

7,50

kr.

435,00

kr.

543,75

kr.

25,00

kr.

31,25

kr.

400,00

kr.

500,00

Ejendomme, der kun afleder regnvand:

Beregnes som 0,12 m³ vand pr. m²
bebygget og befæstet areal pr. år.

Aflevering af særligt forurenet slam:

Beregnes særskilt i hvert enkelt tilfælde
efter indhold.

Bidrag fra statsveje

0,12 m³ vand pr. m² vejareal.

Ovenstående priser er gældende for 2018. Godkendt på Bestyrelsesmøde 14/12/17.
Afventer behandling og godkendelse hos Kalundborg Kommune.
Moms p.t. 25 %
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Takster for Renseanlæg og Spildevand (kloak) 2018
Særbidrag

Særbidrag opkræves for spildevand og slam, der overskrider de nationale grænseværdier jf.
Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.
Nedenstående stoffer er de stoffer, der normalt opkræves særbidrag for. Der kan opkræves særbidrag for
andre stoffer, hvis de giver anledning til ekstra omkostninger ved at rense spildevandet.
kr. ekskl. moms

kr. inkl. Moms

100 mg/l

Kr. 4,89

Kr. 6,11

15 mg/l

Kr. 66,24

Kr. 82,80

Kr.

Kr. 1,81

Grænseværdi
Total kvælstof (Tot-N) pr. kg
Total fosfor (Tot-P) pr. kg
COD pr. kg
Inert COD pr. kg
Administrationsbidrag

1.600 mg/l
35 mg/l
Max 10.800 kr/år

1,45

Beregnes
individuelt efter
faktiske
omkostninger
Kr. 2.700,00

Kr. 3.375

Særbidrag beregnes ud fra de udgifter selskabet har afholdt til særlige foranstaltninger, og som kan
henføres til håndtering af forureningsindholdet i det modtagne spildevand.
Ovenstående særbidragstakster er at betragte som aconto beløb. Ultimo året foretages kontrol i forhold til
de faktiske udgifter, hvorefter evt. regulering vil finde sted.

Gebyrer
kr. ekskl. moms
Rykkerskrivelse

100,00

Inkassomeddelelse

100,00

Betalingsordning

100,00

kr. inkl. moms

Opgørelse ifm. konkurs/tvangsauktion

65,00

81,25

Flytteopgørelse ved selvaflæsning

65,00

81,25

270,00

337,50

Selvaflæsningskort, rykker

65,00

81,25

Adm./faktureringsgebyr (PBS og e-boks-kunder fritaget)

40,00

50,00

Udskrift af regningskopi

40,00

50,00

Servicegebyr (eks. Individuel varsko ved tømning af tank)

80,00

100,00

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

Aconto opkræves over 4 rater med sidste rettidige indbetalingsdag den 1. marts, maj, august og november
og årsafregningen bliver afregnet i første aconto i marts måned.

Ovenstående priser er gældende for 2018. Godkendt på Bestyrelsesmøde 14/12/17.
Afventer behandling og godkendelse hos Kalundborg Kommune.
Moms p.t. 25 %
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Takster for Renseanlæg og Spildevand (kloak) 2018
Tilslutningsbidrag

kr. ekskl. moms
Boliger:
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed
Erhverv:
For erhvervsejendomme i byzone opkræves tilslutningsbidrag
pr. boligenhed, svarende til hver påbegyndt 800 m² grundareal¹.
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed.

kr. inkl. moms

48.275,00

60.343,75

48.275,00

60.343,75

¹) Eksempel på tilslutningsbidrag for erhvervsgrund:
For en grund på 5.000 m² skal der betales for 7 boligenheder
(5.000 m²/800 m² = 6,25 rundet op)
Der skal dermed betales 7 x 48.275 kr. = 337.925 kr. ekskl. moms.
For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal
ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent, svarende
til en tilsvarende ejendom i byzone.
For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal, svarende til en lignende erhvervsejendom i byzone.

Hvor der i henhold til spildevandsplanen kun er kloakeret for husspildevand, betales 60 % af ovenstående
tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidrag er inkl. stikledning til ejendommens skel.
Der henvises til gældende Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg.

Ovenstående priser er gældende for 2018. Godkendt på Bestyrelsesmøde 14/12/17.
Afventer behandling og godkendelse hos Kalundborg Kommune.
Moms p.t. 25 %
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