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Godkendt den 7. december 2017 af de kommuner, 
som VandCenter Syd forsyner til. 
Gældende fra 1. januar 2018.
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VandCenter Syd er certificeret efter de   
fire standarder:
• Kvalitetsstyring (ISO 9001)
• Miljøledelse (ISO  14001)
• Arbejdsmiljøledelse (DS/OHSAS 18001)
• Drikkevandssikkerhed (ISO 22000)
Derudover har vi autorisation på el-, VVS- 
og kloakområdet. 
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Drikkevand

•  Statsafgift af ledningsført vand incl. kortlægningsgebyr 6,37 kr. pr. m3 excl. moms.    
Levering sker efter gældende bestemmelser i ”Vandforsyningsregulativ for VandCenter Syd as”.

*) Grundvandskronen er øremærket til en særlig indsats for grundvandsbeskyttelse som fx skovrejsning.

Vand til industrielle formål

Sprinklerstik
Årlig pris pr. sprinklerstik, afhængig af stikstørrelse.

Forbrugerpriser vand

Kr. excl. statsafgift 
og moms

Kr. incl. statsafgift 
og moms

Pr. målt m3 vand 7,00 16,71
Grundvandskrone *) 1,00 1,25
Fast årlig pris pr. måler Qn 1,5 og 2,5 m3 480,00 600,00
Qn 6 m3 620,00 775,00
Qn 10 m3 840,00 1.050,00
Qn 15 m3 / DN 50 flowmåler 3.160,00 3.950,00
Qn 40 m3 / DN 80 flowmåler 3.860,00 4.825,00
Qn 60 m3 / DN 100 flowmåler 4.360,00 5.450,00
Qn 150 m3 / DN 150 flowmåler 6.250,00 7.812,50

Kr. excl. statsafgift 
og moms

Kr. incl. statsafgift 
og moms

Stikledningsdimension
0-63 mm 420,00 525,00
75 mm 1.040,00 1.300,00
90 mm 3.130,00 3.912,50
110 mm 4.700,00 5.875,00
150 -160 mm 7.830,00 9.787,50
Over 160 mm *) 9.400,00 11.750,00

Kr. excl. statsafgift 
og moms

Kr. incl. statsafgift 
og moms

Vi leverer gerne vand i særlige kvaliteter til erhvervsformål ud 
over drikkevand. Kontakt os for nærmere information. Efter aftale Efter aftale
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Forbrugerpriser afløb

Afløb

*) Vandafledningsbidrag er incl. statsafgift på spildevand.
**) Gælder efter ansøgning om tilledning af vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand eller kølevand.
***) Der betales 600 kr. som fast vandafledningsbidrag pr. spildevandsstik. Ved fællesstik fordeles udgiften på  
      antal installationer.

•  Ejendomme, hvor VandCenter Syds spildevandspumper er tilsluttet ejerens el-installation (tryksatte syste-
mer), får tilbagebetalt 1,35 kr. pr. m3, incl. moms.   

•  Boliger uden vandmåler: Vandafledningsbidraget fastsættes ud fra et skønnet forbrug på 170 m3 om året.
•  Erhvervsejendomme uden vandmåler: Vandafledningsbidraget fastsættes efter ejendommens benyttelse. 
•  Ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand: Der kan fastsættes et individuelt beregnet særbidrag 

i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand.  

Fra 2014 er indført en såkaldt trappemodel for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på mar-
kedsmæssige vilkår. Det er Naturstyrelsen, der administrerer ordningen og den elektroniske tilmelding.
Læs mere på www.trappetilmelding.dk 

De differentierede takster for tilmeldte virksomheder i 2018 er:
-  Takst 1: 29,75 kr. pr. m3 excl. moms (årsforbrug fra 0 - 500 m3)
-  Takst 2: 23,80 kr. pr. m3 excl. moms (årsforbrug fra over 500 m3 til 20.000 m3)
-  Takst 3: 11,90 kr. pr. m3 excl. moms (årsforbrug over 20.000 m3)

Afløbsmålere på private brønde

• For afløbsmåler til regnvandsanlæg opkræves ingen årlig pris. 
• Vandmængde over 30 m3 pr. år, der medgår i en produktion og ikke ledes til afløbssystemet, kan fritages 

for vandafledningsbidrag. VandCenter Syd kan oplyse vilkårene for fritagelse.

Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Vandafledningsbidrag pr. m3 vandforbrug *) 29,75 37,19
Vandafledningsbidrag pr. m3 vandforbrug ved afværge-
pumpninger, filterskyllevand eller kølevand **)

50 % 50 % + moms

Fast vandafledningsbidrag pr. stik ***) 600,00 750,00

Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Fast årlig pris pr. måler Qn 1,5 og 2,5 m3 185,00 231,25
Qn 6 m3 215,00 268,75
Qn 10 m3 360,00 450,00
Qn 15 m3 / DN 50 flowmåler 570,00 712,50
Qn 40 m3 / DN 80 flowmåler 825,00 1.031,25
Qn 60 m3 / DN 100 flowmåler 980,00 1.225,00
Qn 150 m3 / DN 150 flowmåler 1.495,00 1.868,75
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Tømning af bundfældningstank (septiktank)

Tømning af tanke

Tømning af samletanke

• I henhold til lov om ”afgift af spildevand” skal ejendomme med bundfældningstank betale statsafgift pr. 
m3 målt vand. VandCenter Syd kan oplyse prisen, som afhænger af rensemetode.

• Tømning sker efter gældende bestemmelser i henholdsvis ”Regulativ for tømning og kontrol af bund-
fældningstanke i Odense Kommune” og ”Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i 
Nordfyns Kommune”.

Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Én årlig tømning af bundfældningstank op til 3 m3  efter 
planlagt rute 527,00 658,75
Tillæg pr. m3 for tanke over 3 m3 100,00 125,00
Tillæg for tømning uden for planlagt rute 273,00  341,25
Ekstra tømning 771,00 963,75
Forgæves kørsel 360,00 450,00

Kr. excl. moms Kr. incl. moms
I Odense Kommune skal grundejer selv stå for tømning af 
samletanke 

Nordfyns Kommune
Samletanke op til 3 m3  pr. tømning efter planlagt rute 527,00 658,75
Samletanke-tillæg pr. m3 over 3 m3

Samletanke ekstra tømning
150,00 
771,00

187,50 
963,75
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Bolig og erhverv 

Fast tilslutningspris (excl. etablering af stikledning)

Sprinklerstik

• Fast tilslutningspris for vand, afhængig af stikstørrelse (bidrag til forsyningsanlægget).
• For stikledning større end 160 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning fastsættes prisen i hvert 

enkelt tilfælde, herunder tidspunkt for betaling af anlægsbidrag.

Etablering af stikledning på offentlig grund

•  Stikledninger større end 75 mm samt sprinklerstik udføres efter regning.

•  Alle stikledninger føres på offentlig grund til skel, incl. sammensvejsning med den private jordledning.  
Tidspunkt for sammensvejsning skal aftales forud med VandCenter Syd.

•  Betingelsen for at en stikledning kan udføres er, at VandCenter Syd har modtaget betaling.

Stikledningsdimension
63 mm 18.300,00 22.875,00
75 mm 26.900,00 33.625,00
90 mm 40.400,00 50.500,00
110 mm 53.800,00 67.250,00
160 mm 80.800,00 101.000,00

Tilslutning · VandTilslutning · Vand

Fast pris
excl. stikledning
Kr. excl. moms  

Fast pris  
excl. stikledning

Kr. incl. moms
Stikledningsdimension
32 mm 12.200,00 15.250,00
40 mm 17.200,00 21.500,00
63 mm 36.600,00 45.750,00
75 mm 53.800,00 67.250,00
90 mm 80.800,00 101.000,00
110 mm 107.700,00 134.625,00
160 mm 161.500,00 201.875,00

Stikledning, som etableres samtidig med etablering
af forsyningsledning (udstykninger)

Kr. excl. moms  Kr. incl. moms

32 eller 40 mm PE 80, PN 10 stikledning 10.400,00 13.000,00
63 mm PE 80, PN 10 stikledning 14.400,00 18.000,00
75 mm PE 80, PN 10 stikledning 16.000,00 20.000,00

Stikledning, udført fra eksisterende forsyningsledning
32 eller 40 mm PE 80, PN 10 stikledning 17.700,00 22.125,00
63 mm PE 80, PN 10 stikledning 19.600,00 24.500,00
75 mm PE 80, PN 10 stikledning 21.500,00 26.875,00
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Ændring af vandtilslutning

Vand

• Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i ”Vandforsyningsregulativ for 
VandCenter Syd as”.

Større stikdimension
Ønskes større dimension, betales differencen mellem tilslutningsprisen for den eksisterende og den nye 
dimension (bidrag til forsyningsanlægget). Herudover skal der betales for etablering af stik.

Flere / ekstra stik til samme matrikel
I særlige tilfælde kan der etableres flere stik til samme matrikel. I disse tilfælde betales der for hvert enkelt stik 
både tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget) og pris for etablering af stik.

Brug af eksisterende stik
For eksisterende stik betales ikke tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget), medmindre stikdimensionen 
skal forøges.
For matrikler, som udstykkes i flere, betales tilslutningspris (bidrag til forsyningsanlægget) og pris for etable-
ring af stik til evt. nye matrikler, som ikke har stik. 

Afbrydelse · Vand

Kr. excl. moms Kr. incl. moms

Afpropning af stikledning (til og med 63 mm) 12.500,00 15.620,50
Afpropning af stikledning (større end 63 mm) efter regning efter regning 
Afpropning af sprinklerstik 3 x årlig pris 3 x årlig pris
Midlertidig nedtagning af måler 515,00 642,95
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• For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra et bebygget areal og en skøn-
net bebyggelsesprocent på 40%.

• For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. 

• Tilslutningsprisen forfalder til betaling, når regn- og spildevandsstik er ført frem til ejendommens skel.

• For ejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. VandCenter Syd kan oplyse vilkårene for tilslutning.

• I særlige tilfælde kan tilslutningsprisen efter en konkret bedømmelse fastsættes til et lavere beløb end stan-
dardprisen for tilslutning, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detaillednings-nettet.

• Priserne er fastsat efter reglerne i gældende ”Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand” ved VandCen-
ter Syd.

Refundering af tilslutningsbidrag ved frakobling af regnvand (LAR)
Kun muligt i fælleskloakerede områder. 

Se de nærmere vilkår for frakobling af regnvand på VandCenter Syds hjemmeside vandcenter.dk. 

Ved TOTAL frakobling (100%) refunderes 40% af tilslutningsbidraget, svarende til 19.912,00 kr. excl. moms.

Ved DELVIS frakobling (50-99%) refunderes 50-99% af 19.912,00* kr. (excl. moms).

*Efter opmåling af det frakoblede areal.

Tilslutning · Afløb

Bolig Kr. excl. moms Kr. inkl. moms

Tilslutningspris for en boligenhed, incl. stikledning til skel 49.780,00 62.225,00

Erhverv

Tilslutningspris pr. påbegyndt 800 m2 grundareal, incl. 
stikledning til skel 49.780,00 62.225,00

For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overflade-
vand, er tilslutningsprisen 60% af ovenstående priser 29.868,00 37.335,00
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Øvrige ydelser

Kr. excl. moms Kr. inkl. moms

Erstatningsmåler (fx. frostsprængt måler)

Qn 1,5 og 2,5 m3 410,00 512,50
Qn   6 m3 910,00 1.137,50
Qn 10 m3 1.520,00 1.900,00
Måler med pulsudtag efter regning efter regning

Tillæg ved afhentning uden for normal arbejdstid 1.040,00 1.300,00

Kontrolafprøvning af måler

Qn 1,5 - Qn 6 m3* 560,00 700,00

Qn 10 / 15 (gevind)* 950,00 1.187,50
Qn 15 - Qn 60 m3 (flangemåler)* efter regning efter regning
Magnetisk induktive flowmålere* efter regning efter regning

Leje af udstyr til brandhaner og byggevand

Startgebyr 100,00 125,00
Leje pr. påbegyndt uge 50,00 62,50
Leje pr. måned 100,00 125,00
Vandforbruget i forbindelse med leje af brandhanemateriel gældende takster gældende takster

Byggevand

Pris for byggevand til enfamiliehus på egen matrikel
er inkluderet i tilslutningsprisen for vand 
Byggevand til øvrige bebyggelser afregnes efter vandforbrug gældende takster gældende takster

• Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil, som udleveres hos VandCenter Syd.

Vand fra vandfyldestationer

Pris pr. m3  incl. statsafgift 14,37 17,96

Aflæsning af slam og afhentning af teknisk vand

• Aflæsning af slam fra slamsuger (ikke sand og sten) samt afhentning af teknisk vand til spuleopgaver kan ske 
uden beregning på Ejby Mølle renseanlæg, Ejby Møllevej 22, 5000 Odense C.

• Slam fra andre renseanlæg og lignende afregnes efter aftale.

Øvrige ydelser

*Hvor måleren ikke viser udslag på mere end den acceptable grænse.
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Gebyrer markeret med * er momsfrie Kr.
excl. moms

Kr.
incl. moms

Rykkergebyr for betalingspåmindelse  100,00 *

Rykkergebyr for inkassoskrivelse (2. rykker) 100,00 *

Gebyr for lukkevarsel 100,00 *

Gebyr for betalingsaftale/henstand 105,00 *

Gebyr for lukkekørsel 670,00 *

Gebyr for genåbning inden for normal arbejdstid 625,00 781,25

Gebyr for genåbning uden for normal arbejdstid 1445,00 1806,25

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 720,00 *

Gebyr for lukkekørsel med fogeden* 670,00 *

Opstart fogedforretning 790,00 987,50

Gebyr for nedtagning af måler 700,00 875,00

Gebyr for målergenetablering = faktiske omkostninger 790,00 987,50

Administrationsgebyr ved manglende indsendelse 

af selvaflæsningskort 75,00 *

Gebyr ved aflæsningsbesøg 555,00 693,75

Gebyr ved varslet forgæves kørsel 560,00 *

Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning 

(midt i periode)
200,00 250,00

Gebyr for fremsendelse af papirfaktura 22,00 27,50

Gebyr for brug af Betalingsservice 5,82 *

Gebyr for udskrift af regningskopi 40,00 50,00

Gebyr flytteopgørelse 68,00 85,00

Gebyrer
Hvis du fx ikke betaler din vandregning, kan du - afhængigt af hvor længe sagen trækker ud - risikere 
at få lukket for vandet. I givet fald vil du blive pålagt et eller flere af nedenstående gebyrer:  

* Hertil lægges faktiske omkostninger til fogedgebyrer (min. 300 kr. i grundafgift og 400 kr. i tillægsafgift
for udkørende låsesmed mv).
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Sikkerhedsstillelse
VandCenter Syd er berettiget til at forlange depositum eller anden tilstrækkelig sikkerhed for fremtidig beta-
ling, når VandCenter Syd i den konkrete situation vurderer, at kunden kommer i restance, eller at erstatnings-
krav bliver uerholdelige. Kontante deposita forrentes ikke. 

Undlader kunden efter påkrav at stille sikkerhed, er VandCenter Syd berettiget til at afbryde forsyningen, efter 
at kunden skriftligt er blevet varslet om afbrydelsen. Eventuelle følger af en afbrydelse, foretaget efter oven-
nævnte fremgangsmåde, er VandCenter Syd uvedkommende.
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Øvrige henvendelser til: 

VandCenter Syd as
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Tlf. 63 13 23 33
info@vandcenter.dk
www.vandcenter.dk
facebook.com/vandcentersyd

Henvendelser

Spørgsmål om afregning og flytning skal rettes til:

Administrationsservice Fyn A/S
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
Tlf. 70 13 19 00

 Åbningstid
 Mandag – torsdag kl. 8.00 – 16.00
 Fredag kl. 8.00 – 15.30

 Åbningstid
 Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.00
 Fredag kl. 8.00 – 12.00


