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Driftsbidrag
901,21 808,43

Vandafledningsbidrag pr. m³ incl. statsafgift:
Takst 1 Erhvervsforbrug* under 500 m³ og alle andre 50,39 50,39
Takst 2 Erhvervsforbrug* mellem 500 m³ og 20.000 m³ 40,31 40,31
Takst 3 Erhvervsforbrug* over 20.000 m³ 20,16 20,16

 * Erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, skal tilmelde 
    sig senest 15. september året før på www.trappetilmelding.dk for 
    at  blive afregnet efter trappemodellen.

  ¤ Refusion for ejendomme, der er tilsluttet på normalvilkår, og hvor
     Langeland Spildevand ApS´s spildevandspumper er tilsluttet ejerens
     el-installation (bl.a. tryksatte systemer): 1,15 kr. pr. m³, excl. moms
  ¤ For helårsboliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget
     på basis af et skønnet forbrug på 170 m³ om året - for et sommerhus 70 m³

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed og pr. erhvervsenhed á 800 m²
Med mulighed for afledning af regnvand 74.682,61 66.993,38
Uden mulighed for afledning af regnvand 44.809,58 40.196,04

Tømningsordning for hustanke -én gang årligt
Tømning af bundfældnings- og septictanke (pr. påbegyndt 3 m³) 1.205,71 533,75
Forgæves kørsel i forbindelse med tømningsordning 1.205,71 533,75
Ekstratømning af bundfældnings- og septictanke efter regning fra entreprenør

Tømningsordning for samletanke -min. èn gang årligt
Behandlingsafgift for spildevand, der modtages fra samletanke, 
hvor alt spildevand løber til samletanken -  pr. m³ vandforbrug 35,27 35,27
Behandlingsafgift for spildevand, der modtages fra samletanke, 
hvor kun toiletspildevand løber til samletanken -  pr. m³ vandforbrug 7,02 7,02

Slambehandling

433,50 433,50Slambehandlingsafgift for slam fra private anlæg uden registreret vandforbrug pr. m³ tilkørt slam

Fast bidrag pr. spildevandsstik pr. 

Alle priser er inklusive moms
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Nedsivning i godkendte nedsivningsanlæg statsafgift pr. m³ *) 0,79 0,79
Mek. og biol. rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering statsafgift pr. m³ *) 0,95 0,95
Mek. og biol. rensning, nitrifikation, denitr. og kemisk fældning statsafgift pr. m³ *) 1,58 1,58
Mek. og biol. rensning, nitrifikation og denitrifikation statsafgift pr. m³ *) 1,74 1,74
Mek. og biol. rensning, nitrifi. og filtrering eller kem. fældn. statsafgift pr. m³ *) 2,06 2,06
Samletank for toiletvand statsafgift pr. m³ *) 2,22 2,22
Udledn. med mekanisk & biologisk rensning statsafgift pr. m³ *) 2,53 2,53
Udledn. med mekanisk rensning og kemisk fældning statsafgift pr. m³ *) 3,01 3,01
Andre tilfælde statsafgift pr. m³ *) 6,01 6,01
*) Statsafgiften for udledning fra private spildevandsanlæg opkræves for Langeland Kommune.
    Afgiften er ikke momsbelagt og varierer efter rensningsgraden.

Gebyrer
Flytteopgørelse 100,00 100,00
1. rykkerskrivelse (momsfritaget) 100,00 100,00
2. rykkerskrivelse (momsfritaget) 100,00 100,00

Betalingsaftaler - gebyrer
Etablering af betalingsaftale 200,00 200,00
Etablering af frivililigt forlig - gammel restance 400,00 400,00
Ændring af betalingsaftale 200,00 200,00
Ændring af betalingsaftale - frivilligt forlig 400,00 400,00
Efterfølgende print af girokort (kopi af allerede udleverede) 50,00 50,00

Årsopgørelse/aconto - gebyrer
Kopi af årsopgørelse/aconto 75,00 75,00
Ændring af årsopgørelse/aconto 75,00 75,00
Gebyr for udsendelse af faktura på papir 35,00 35,00

Andre gebyrer
Udeblivelse fra aftale, eksempelvis målerskift 250,00 250,00
Beregning af vandspildsrefusion 375,00 375,00
Overdragelse til retslig inkasso 500,00 500,00

Renter
Renten efter forfaldsdatoen fastsættes til en årlig rente, svarende til den til 
enhver tid fastsatte officielle udlånsrente fastsat af Nationalbanken med et tillæg på 8%

Private spildevandsanlæg - Spildevandsafgift til staten -                                                                     
opkræves for Langeland Kommune CVR 32565093                  


