
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prisliste 2020, BlueKolding Spildevand A/S 

 
 

Kloakforsyning 
 

2020 
excl. moms    

2020 
incl. moms    

Vandafledningsbidrag pr. m³ 
 
Trappemodel: * 
Forbrug under 500 m3 
Forbrug 500-20.000 m3 
Forbrug over 20.000 m3 
 

34,45 kr. 
 
 

34,45 kr. 
27,56 kr. 
13,78 kr. 

43,06 kr. 
 
 

43,06 kr. 
34,45 kr. 
17,22 kr. 

Fast bidrag pr. stik 474,40 kr. 593,00 kr. 
   

Lovbestemt afgift for udledning af særligt 
forurenet spildevand til kloaksystemer: (se 
bilag) 
pr. 1.600 kg COD  
pr. 0,15 mg  Fosfor 
p. 100 mg Kvælstof 

 
 

1,20 kr. 

 
 

1,50 kr. 

Bidrag for modtagelse af spildevand/spulevand 
fra slamsuger/spulevogn til forrenseanlægget i 
Kolding Åpark (kemikalieaffald og septisk slam 
modtages ikke) pr. m³ inkl. spildevandsafgift 

 
 
 

34,45 kr. 

 
 
 

43,06  kr. 
Tømningsafgift for septiktanke: 

 
  

Pr. tømning for en tank op til 3.000 liter 648,00 kr. 810,00 kr. 
For tanke større end 3.000 liter betales et 
ekstra gebyr pr. påbegyndt 1.000 liter 

 
75,00 kr. 

 
93,75 kr. 

Forgæves kørsel, i tilfælde hvor dækslet er  
utilgængeligt 

 
150,00 kr. 

 
187,50 kr. 

Ekstraordinær tømning udenfor rute 898,00 kr. 1.122,50  kr. 

Lovbestemt tilslutningsbidrag 

Kloakforsyningen ** 
 

  

Bidrag pr. boligenhed (30.000 x 108,47/62,62) 
 

51.966,00 kr. 64.957,50 kr. 

Bidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal for 
erhvervsejendomme 

51.966,00 kr. 64.957,50 kr. 

Bidrag, hvor der ikke er tilsluttet tag- og over-
fladevand, udgør 60 % af ovennævnte beløb 

 
31.180,00 kr. 

 
38.975,00 kr. 

Kolding Åpark 3 
6000 Kolding 
Telefon 76 36 36 36 
CVR 32767982 
EAN 5798005311805 
E-mail: 
kontakt@bluekolding.dk 
www.bluekolding.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Side 2 

 

Spildevandsafgift udenfor det offentlige 

kloaknet (pr. m3 vandforbrug) 

 Ikke momspligtig 

Nedsivning efter kommunal tilladelse eller 
både mekanisk og biologisk rensning, 
nitrifikation, kemisk fældning og filtrering. 

  
0,75 kr. 

Både mekanisk og biologisk rensning, 
nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning. 

 1,95 kr. 
 

Samletank for toiletvand eller både mekanisk 
og biologisk rensning og nitrifikation. 

 2,10 kr. 

Både mekanisk og biologisk rensning  2,40 kr. 
Andre anlæg  5,70 kr. 
Gebyrer   
Rykkerskrivelse 100,00 kr. 100,00 kr. 
Betalingsaftale 100,00 kr. 100,00 kr. 
Gebyr for flytteopgørelser 125,00 kr.                    125,00 kr. 
Gebyr for målerdata 36,00 kr.                      36,00 kr. 
Gebyr for faktura der ikke afregnes via Bet. 
Service 

49,00 kr.                      49,00 kr. 

   
Renter ved for sen indbetaling Gældende morarente Gældende morarente 

 
*Vandafledningbidraget pr. m3 opkræves efter differentierede takster 
(Trappemodellen): 
 Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1) 
 Vandforbrug over 500 m3/år til og med 20.000 m3/år (takst 2) 
 Vandforbrug over 20.000 m3/år (takst 3) 
Der kan kun opkræves efter takst 2 og 3 tre fra ejendomme, hvorfra der 
drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, og som forventer 
et vandforbrug større end 500 m3/år og har tilmeldt sig 
trappetrinsordningen (www.trappetilmelding.dk) senest den 15. september 
2019. 
 
** Prisindeksreguleret efter Danmarks Statistiks prisindeks for Byggeri og 
boligforhold/Byg 6- Jordarbejder – K2 (for anlæg). 

http://www.trappetilmelding.dk/
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