Spildevandspriser 2020
Priser gældende fra 01.01.2020 – 31.12.2020

Forbrug 0-500 m3
+ moms
Forbrug i alt

37,50 kr./m3
9,38 kr./m3
46,88 kr./m3

Forbrug 500 – 20.000 m3
+ moms
Forbrug i alt

30,00 kr./m3
7,50 kr./m3
37,50 kr./m3

Forbrug fra 20.000 m3
+ moms
Forbrug i alt

15,00 kr./m3
3,75 kr./m3
18,75 kr./m3

Abonnement pr. spildevandsstik
+ moms
Abonnement i alt pr. spildevandsstik

500,00 kr.
125,00 kr.
625,00 kr.

Ejere af erhvervsejendomme med stort vandforbrug kan få reduktion i vandafledningsbidraget
iht. Trappemodellen. Læs mere på www.trappetilmelding.dk

Skønnet forbrug
Helårsbeboelse
Klublejlighed/værelse
Sommerhus

170 m³/år
70 m³/år
70 m³/år

Forbruget afregnes efter det målte vandforbrug. Hvor forbruget ikke kan måles fastsættes det
skønsmæssigt efter boligtype. For erhvervskunder med vandkrævende produktion,
reguleres spildevandsmængden via bimålere.
Hvert spildevandsstik pålignes et fast abonnement. Ejendomme med flere spildevandsstik opkræves
abonnement pr. stik.
Boligselskabers ejendomme eller etagebyggerier vil i flere tilfælde kun være tilsluttet Nyborg Forsynings
kloakledning ét sted. Der bliver derfor kun opkrævet for ét spildevandsstik. Nyborg Forsyning opkræver
abonnement for dette kloakstik direkte ved boligselskabet/ejerforeningen.
Ligeledes opkræves fast bidrag (abonnement) hos grundejere, som kontraktligt er tilknyttet
kloakforsyningen.
Hvor NFS´ pumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte systemer)1 refunderes 1,30 kr./m³ ekskl.
moms.
1) Pr. 01.01.2011 er det besluttet at indeksregulere med udgangspunkt i 2003 og 1,00 kr./m³.
Danmarks Statistik har sat Nettoprisindeks 2015M08 til 100. Pr. 2019M08 er nettoprisindeks på 103,7.

Tilslutningsbidrag for spildevand 2020
Gældende pr. 01.01.2020 – 31.12.2020

Der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til Miljø- og energiministeriets lovbekendtgørelse nr.
633 af 7. juni 2010, Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks.

Regn- og spildevand
Boligenhed, pr. stk.

kr. 51.965,83 ekskl. moms

Erhvervsejendomme, pr. påbegyndt 800 m² grundareal

kr. 51.965,83 ekskl. moms

Spildevand alene
Boligenhed, pr. stk.

kr. 31.179,50 ekskl. moms

Erhvervsejendomme, pr. påbegyndt 800 m² grundareal

kr. 31.179,50 ekskl. moms

Bundfældningstanke 2020
Der er obligatorisk tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Nyborg Kommune.
Ekstratømninger rekvireres hos Nyborg Forsyning & Service A/S mod betaling af de faktiske omkostninger.

Bundfældningstanke forud for pile-, nedsivnings- & sandfilteranlæg samt trix- og septictank
Betaling for 1 årlig tømning

kr. 455,00 ekskl. moms

Minirenseanlæg etableret før 01.01.2010
Betaling for 2 årlige tømninger
Forgæves kørsel pr.

gang2

kr. 910,00 ekskl. moms
kr. 455,00 ekskl. moms

Tømning udenfor rute, tillæg til ordinær tømning

kr. 320,00 ekskl. moms

Ekstra tankevolumen udover 4 m³ pr. m³, tillæg til ordinær tømning

kr. 100,00 ekskl. moms

Tillæg for tømning uden for normal arbejdstid

Kr. 550,00 ekskl. moms

2) Hvis to gange forgæves kørsel i træk vil sagen overgå som miljøsag til Nyborg Kommune, Natur og Miljø.

Spildevand - erhvervskunder 2020
Priser gældende fra 01.01.2020 – 31.12.2020

Særbidrag for erhvervsejendomme
Virksomheder der afleder spildevand med et forureningsindhold højere end almindeligt
husspildevand, pålignes et særbidrag iht. ”Bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt
forurenet spildevand”. Den særlige omkostning for behandling af COD, total kvælstof samt total
fosfor bliver derefter beregnet på baggrund af bekendtgørelsens tilhørende vejledning.
Jf. Bek. Nr. 1375 af 30.11.2015 er særligt forurenet spildevand i denne bekendtgørelse for
organisk stof, der er opgjort som COD, total kvælstof eller total fosfor spildevand, der
indeholder:
Parameter Koncentration
• COD (kemisk iltforbrug)
• Total N (total kvælstof)
• Total P (total fosfor)

> 1.600 mg/l eller 1,6 kg/ m3
> 100 mg/l eller 0,100 kg/ m3
> 15 mg/l eller 0,015 kg/ m3

CoD =
TotN =
TotP =

kemisk iltforbrug
totalt kvælstof
totalt fosfor

SBudg =

V * (((C-1600)/1000) * rc + ((N-100)/1000) * rn + ((P-15)/1000) * rp))

SBudg =
V=
C=
N=
P=
rc =
rn =
rp =

Særbidragsudgift, kr./år
Bruttovandmængden, m3/år
COD, mg/ l
Total-kvælstof, mg/ l
Total-fosfor, mg/ l
Enhedspris for COD, kr./kg
Enhedspris for total-kvælstof, kr./kg
Enhedspris for total-fosfor, kr./kg

Aconto fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra 2019 og vil således skulle
justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.
Beregning af omkostninger
Opgørelser for de faktiske omkostninger og mulige indtægter, som NFS har haft ved
håndteringen af særligt forurenet spildevand, danner baggrund for en beregning.
Fastsatte særbidragstakster tager udgangspunkt i data fra året før og vil således skulle
justeres i forhold til virksomhedernes faktiske udledte mængder, forureningsindhold mv.
Særbidragstakster 2019 beregnet med baggrund i data fra 2017
• COD: 1,35 kr./kg ekskl. moms COD
• Total N: 11,62 kr./kg ekskl. moms N
• Total P: 10,58 kr./kg ekskl. moms P
De beregnede aconto særbidragstakster for 2020 vil først være tilgængelige i marts 2020, når
alle virksomhedernes data for 2019 er blevet behandlet.

