Priser for FFV Spildevand A/S
Gældende priser pr. 1. januar 2021

Variabelt vandafledningsbidrag for bolig og erhverv
(10) Tilsluttet offentligt spildevandsanlæg
Vandafledningsbidrag pr. m³ målt vandforbrug
• Inkl. spildevandsafgift
I alt
(20) Afløb til samletank for alt spildevand
Vandafledningsbidrag pr. m³ målt vandforbrug
+Spildevandsafgift til staten, se afsnit Spildevandsafgift

(21) Afløb til samletank for toiletvand og mekanisk
rensning af øvrigt spildevand
For 25% af målt vandforbrug pr. m³ opkræves
vandafledningsbidrag
For 75% af målt vandforbrug pr. m³ opkræves
spildevandsafgift til staten, se afsnit Spildevandsafgift

Pris
ekskl. moms
Kr. 39,40
Kr. 39,40

Pris
inkl. moms
Kr. 49,25
Kr. 49,25

Pris
ekskl. moms
Kr. 27,23

Pris
inkl. moms
Kr. 34,04

Pris
ekskl. moms

Pris
inkl. Moms

Kr. 27,23

Kr. 34,04

Fra 2014 er der indført mulighed for variabelt vandafledningsbidrag for virksomheder med vandforbrug
større end 500 m³ pr. år (også kaldet trappemodellen). For forbrug op til 500 m³ betales ordinært
vandafledningsbidrag. Yderligere oplysninger findes på www.trappetilmelding.dk.
Trappemodel
Takst 2: Vandforbrug imellem 500 - 20.000 m³
Takst 3: Vandforbrug over 20.000 m³

Pris
ekskl. moms
Kr. 33,10
Kr. 20,49

Pris
inkl. moms
Kr. 41,38
Kr. 25,61

For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m³ om året.
For sommer- eller fritidshuse, der udleder til offentligt spildevandsanlæg men ikke har vandmåler,
fastsættes vandforbruget til 90 m³ om året.
For sommer- eller fritidshuse, der er private enkeltudledere men ikke har vandmåler, fastsættes
vandforbruget til 70 m³ om året.

Abonnementsbetaling
Abonnement
Abonnement

Pris
ekskl. moms
Kr. 624,48

Pris
inkl. Moms
Kr. 780,60

For ejendomme, der udleder spildevand til offentligt spildevandsanlæg, opkræves et fast årligt
vandafledningsbidrag pr. spildevandsstik.
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Spildevandsafgift
Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg men er private enkeltudledere, betaler,
afhængigt af afløbstype, spildevandsafgift til staten. Spildevandsafgiften udregnes efter vandforbrug
(momsfrit forbrug).
Spildevandsafgift
Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både
mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation, kemisk fældning og filtrering
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
kemisk fældning og filtrering
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation,
denitrifikation og kemisk fældning
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
denitrifikation
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og
filtrering eller kemisk fældning
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og
biologisk rensning og nitrifikation
Både mekanisk og biologisk rensning
Både mekanisk rensning og kemisk fældning
Andre

Pris
Kr. pr. m³ 0,79

n/a

Kr. pr. m³ 0,95

n/a

Kr. pr. m³ 1,58

n/a

Kr. pr. m³ 1,74

n/a

Kr. pr. m³ 2,06

n/a

Kr. pr. m³ 2,22

n/a

Kr. pr. m³ 2,53
Kr. pr. m³ 3,01
Kr. pr. m³ 6,01

n/a
n/a
n/a

Tømning af bundfældningstanke med afløb
For bundfældningstank indtil 4 m³ tømt en gang om året
Tillæg pr. m³ for tanke over 4 m³
Forgæves kørsel 1. gang
Forgæves kørsel 2. gang
Tømning på opsamlingstur

Pris
ekskl. moms
Kr. 590,00
Kr. 65,78
Kr. 277,49
Kr. 385,40
Kr. 650,00

Pris
inkl. moms
Kr. 737,50
Kr. 82,23
Kr. 346,87
Kr. 481,75
Kr. 812,50

Såfremt bundfældningstanken ikke er tilgængelig for tømning, opkræves ejendommen et gebyr for
forgæves kørsel på hhv. kr. 346,87 inkl. moms første gang og kr. 481,75 inkl. moms anden gang.
Der kan blive opkrævet for forgæves kørsel op til 2 gange på samme ejendom. Bliver ejendommen ikke
tømt i andet forsøg, videregives sagen til Faaborg-Midtfyn Kommune.
Såfremt bundfældningstanken tømmes på opsamlingsturen, opkræves ejendommen et forhøjet
tømningsbidrag på kr. 812,50 inkl. moms. Opsamlingsturen køres til de ejendomme, der ikke har været
tilgængelige i første forsøg.
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Tilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed/erhvervsenhed
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed/erhvervsenhed udgør
60% af standardtilslutningsbidraget, såfremt der ikke
tilsluttes tag- og overfladevand.

Pris
ekskl. moms
Kr. 51.750,24

Pris
inkl. moms
Kr. 64.687,80

Kr. 31.050,14

Kr. 38.812,68

For erhvervsejendomme i byzone beregnes et standardtilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m²
grundareal.
For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra et bebygget areal og en
skønnet bebyggelsesprocent på 40%. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et
bebygget areal.
Bemærk, at tilslutningsbidraget forfalder, når stik er ført frem til skel.
Taksterne er fastsat efter reglerne i ”Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faaborg-Midtfyn Kommune”.

Takstbladet er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 8. december 2020.
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