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1 Kundenummer 

Sådan et har alle. Det gør det nemmere for at os at 
holde styr på kunderne. Hav det gerne parat, når når du 
kontakter os. Så bliver alting meget nemmere.
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Fast målerafgift 
Uafhængig af dit vandforbrug. Går til drift og 
vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet.

Grøn afgift til staten  
Du betaler for hver kubikmeter vand, du bruger. 

Afledning af spildevand  
Afgiften er baseret på dit forbrug. Indberet aflæsning 
af din vandmåler en gang om året, så du betaler for 
nøjagtig den mængde vand, du bruger.

Fast tilslutningsbidrag 
Et fast bidrag for at være tilsluttet kloaknettet. 
Uafhængigt af, hvor meget spildevand du afleder. Går 
til drift og vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet.

Grundgebyret  
Helårsgebyr, vi opkræver over fire rater. Uafhængig af 
hvor meget affald du har. Går til drift og vedligeholdelse 
af renovationsordningen, genbrugspladser m.m.

Gebyr for tømning af affaldsbeholder 
Helårsgebyr, vi opkræver over fire rater. Opkrævningen 
gælder for den ordning, du er tilmeldt.



Vandforbrug 25 m³ 10,11 252,81
Fast bidrag 2,5 m³ måler 226,28
Statsafgift vand 25 m³ 7,73 193,13
Drikkevandsbidrag 25 m³ 0,24 5,94 678,16

Vandafledningsbidrag 25 m³ 51,09 1.277,19
Fast bidrag pr. stik 1 stk 187,63 187,63 1.464,82

240 liters beholder 14 dags tømning 1 Stk. 233,36 233,36
Genbrug 240L 2-delt 4. uge 1 Stk. 0,00 0,00
Grundgebyr pr. boligenhed 1 Stk. 416,56 416,56
Problemkasse 1 Stk. 0,00 0,00 649,92

Heraf udgør moms 558,59 kroner.
Opgørelse i alt 7.034,31
Opkrævet aconto for perioden 17.02.2018 - 31.12.2018 -9.422,56
For meget betalt -2.388,25

1. acontorate excl. afrunding 2.792,90
For meget ifølge årsafregning -2.388,25
Beløb til betaling. Opkræves via PBS den 11.03.2019 404,65

8

9

8 Genbrugsbeholder 
Her kan du se hvilken genbrugsbeholder du har. Du 
betaler ikke noget for din genbrugsbeholder.
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9 Problemkasse 
Problemkassen er den lille gule kasse til farligt affald. 
Du betaler ikke noget for kassen, og har du ikke en 
kasse, kan du ringe til kundeservice på tlf. 73 520 520 
og bestille en.


