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1 Drikkevand  
Billund Drikkevand leverer rent drikkevand af høj kvalitet efter standard for dokumenteret drikkevands-
sikkerhed i Billund by og opland. Du kan læse mere om vandkvaliteten under vores ydelser på 
www.billundvand.dk. Levering og tilslutning af drikkevand sker i henhold til nedenstående priser.  

1.1 Pris for drikkevand 
 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
DRIKKEVAND pris pr. målt m³ 

  

Drikkevand pr. m³  4,66   5,83 
Statsafgift ledningsført vand pr. m³ 6,37 7,96 
I alt pr. målt m³ vand 11,03 13,79 
   
Fast årlig bidrag pr. erhvervs- eller 
boligenhed/installation/måler 

  

Qn 1,5 - 10 m³ 648 810,00 
Qn 15 m³- 60 m³ / DN 50-100 flowmåler 1.100 1.375,00 
Qn 150 m³ / DN 150 flowmåler 
Induktive flowmålere + pulsmålere 

1.850 
+ 25% 

2.312,50 

Erhvervsvirksomheder, der opfylder betingelserne, kan få statsafgifterne (6,37 kr./ m³) retur via momsindberetningen. 

1.2 Pris for tilslutning drikkevand 
 
Tilslutningsbidraget for drikkevand består af to bidrag: 

- Bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledning. Bidragets størrelse er afhængig af zone, 
formål og dimension 

- Bidrag til stikledning. Fysisk tilslutning til vandforsyning. 
 

Billund Drikkevand kan forlange at kunden stiller garanti for betaling inden arbejdet er udført. 

1.3 Bidrag til hovedanlæg (vandværk) og forsyningsledning 

1.3.1 Zone 1 - Bymæssig bebyggelse 

Billund Drikkevand etablerer stik med stophane ved grundskel. Kunden etablerer og betaler selv jordledningen 

fra stophanen til brugsstedet.  

ZONE 1 - Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning 
 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
Bolig, en-familie- og landejendomme uden erhverv 

 
12.700 15.875 

Bolig, rækkehuse, andelsboliger og lejligheder 7.900 9.875 
Bolig, kollegieværelser uden eget køkken 6.000                     7.500 
Erhverv, stikledning 32-40 mm 19.000 23.750                                  
Erhverv, stikledning 50 mm 25.800 32.250                                   
Erhverv, stikledning 63 mm 29.000                 36.250 
Erhverv, stikledning 75 mm 56.000 70.000 
Erhverv, stikledning 90 mm 78.500 98.125 
Erhverv, stikledning 110 mm 118.000 147.500 
Erhverv, stikledning 160 mm 153.000 191.250 
  

 

http://www.billundvand.dk/
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1.3.2 Zone 2 - Landzone 

Billund Drikkevand etablerer anboring med stophane ved forsyningsledning (inkl. eventuel vejkrydsning) 
Kunden etablerer og betaler selv jordledningen fra stophanen til brugsstedet.  
 

ZONE 2 - Hovedanlægs- og  forsyningsledningsbidrag kr. pr. enhed ekskl. stikledning 
 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
Bolig, en-familie- og landeejendomme uden erhverv 24.000 30.000 
Bolig, rækkehuse, andelsboliger og lejligheder 15.000 18.750 
Bolig, kollegieværelser uden eget køkken 11.500 14.375 
Erhverv, stikledning 32 eller 40 mm 36.000 45.000 
Erhverv, stikledning 50 mm 44.900 56.125 
Erhverv, stikledning 63 mm 76.200 95.250 
Erhverv, stikledning 75 mm 106.700 133.375 
Erhverv, stikledning 90 mm 149.200 186.500 
Erhverv, stikledning 110 mm 223.600 279.500 
Erhverv, stikledning 160 mm 291.200 364.000 

 

1.4 Bidrag til stikledning (zone 1 og 2) 
Ved stikledning større end 75 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning, aftales afgiften i hvert enkelt 
tilfælde. 

 
Stikledning 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
32-63 mm PE 80, PN 10 stikledning 13.000,00 16.250,00 
75 mm og der over Efter regning + moms  

 
Eksempler: 
 
        

  Eksempel på tilslutning bolig i zone 1     

         

  Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag       12.700    

  Stikledning       13.000    

  Tilslutning i alt ekskl. moms       25.700    

  Moms 25%         6.425   

  Tilslutning i alt       32.125    

        

    
        

  Eksempel på tilslutning ved blandet bolig og erhverv i zone 1    

      

  Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag, erhverv Ø50 mm       25.800    

  Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag, 6 stk. bolig/lejemål a' 7.900       47.400    

  Stikledning (pr. stk.)       13.000    

  Tilslutning i alt ekskl. moms       86.200    

  Moms 25%       21.550    

  Tilslutning i alt     107.750   
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1.5 Afbrydelse af vand 

Afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i Regulativ for Billund Drikkevand A/S, 
som findes på www.billundvand.dk 
 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
Afbrydelse af vandforsyning 
Afpropning af stikledning med anboring 11.700 14.650 
Afpropning af stikledning med Tee-indskæring på 
forsyningsledning. Efter regning  

 
Ved gentilslutning indenfor 5 år betales kun stikledningsbidrag. 
Øvrig tilslutning betaler både for hovedanlæg, forsyningsledning og stikledningsbidrag. 

1.6 Øvrige ydelser vedr. vand 
 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
Erstatningsmåler 

  

Qn 1,5 - Qn 6 m³ 700 875 
Qn 6 m³ 900 1.125 
Qn 10 m³ 1.500 1.875 
> Qn 10 m³             Efter regning  
   
Kontrolafprøvning af måler   
Qn 1,5 – Qn 6 m³ 1.000 1.250 
Qn 10 – Qn 60 m³ 1.500 1.875 
Flowmåler Efter regning  
   
Re-plombering efter fjernelse uden anmeldelse   
Qn 1,5 – Qn 150 m³ 700 875 
   
Byggevand 
Blivende tilslutning iht. vandmåler 
Midlertidig vandforsyning 

 
                 Alm. pris                
            Efter regning  

   
Vand fra vandfyldestation   
Pris pr. m³ inkl. statsafgifter 20 25 
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2 Afledning af spildevand til kloak  

 
Billund Spildevand modtager og renser spildevand i hele Billund Kommune.  
Når spildevandet er renset, ledes det tilbage til naturen.  
 

2.1 Pris for afledning (transport og rensning) af spildevand  

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
SPILDEVAND, pris pr. m³ 

  

Pr. målt m³ vandforbrug 
Transport (i ledning) af spildevand 
Rensning af spildevand 1) 

Transport (i ledning) og rensning i alt 
 
Særbidrag (særligt forurenet spildevand) 
 
Trappemodel erhverv 2) 

Trin 1 – gælder alle 
Trin 2 – gælder erhverv 500 – 20.000 m³/år 
Trin 3 – gælder erhverv > 20.000 m³/år 
Grundbeløb tilledning af grundvand til kloak 3) 
Tillæg tilledning af grundvand m/ risiko til kloak 3) 

 
27,00 
11,00 
38,00 

 
Beregnes individuelt 
ud fra stofbelastning 

 
38,00 
30,40 
15,20 

4,00 
5,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

47,50 
38,00 
19,00 

5,00 
6,25 

Tilledning af grundvand til den 3. ledning, Billund 4) 
 
Aflevering af spildevand fra samletanke pr. m³ 
Aflevering af septisk slam pr. m³  
 

0,50 
 

20,00 
100,00 

0,63 
 

25,00 
125,00 

Fast bidrag pr. stik   
Fast vandafledningsbidrag pr. stik  
 

720,00 900,00 

 
1) Priserne er inkl. spildevandsafgift til staten.  
2) Erhvervsvirksomheder, der opererer på markedsmæssige vilkår, har mulighed for at tilmelde sig en trappemodel 

(www.trappetilmelding.dk) som reducerer priserne ved forbrug over 500 m³/år.  

3) Tilledning af grundvand til kloaksystemet skal altid godkendes af Billund Spildevand.  
Kunden skal forevise en vandanalyse fra godkendt analyseinstitut.  
Godkendt tilledning betales pr. m³ iht. Flowmåler. 
Grundbeløbet betales pr. m³ af alt tilledt grundvand.  
Tillægget betales, hvis der iflg. vandanalysen er risiko for forurening af organisk gødning. 

4) Den 3. ledning ligger ved Butikstorvet i Billund og kan benyttes midlertidigt af bygherrer og entreprenører i 
forbindelse med grundvandssænkning under byggeri. Vandet ledes ikke til renseanlæg. 

 

• For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug på 170 m³ 
om året. 

• For erhvervsejendomme uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget efter ejendommens 
benyttelse. 

• Spildevand fra erhvervsvirksomheder, der medgår i en produktion (procesvand) eller af anden grund ikke 
ledes til afløbssystemet, kan fritages for vandafledningsbidrag. Billund Vand & Energi kan oplyse vilkårene 
for fritagelse. 
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• Hvor regnvand benyttes til tøjvask og toiletskyl, afregnes spildevandet efter flowmåler, som installeres og 
betales af anlæggets ejer (bemærk at sådanne installationer skal overholde alle rørcenterets anvisninger 
af hensyn til drikkevandssikkerhed) 

2.2 Bidrag for tilslutning til kloak / spildevandsrensning 
 

For bolig og sommerhuse mm. betales et tilslutningsbidrag pr. enhed når tilslutning er mulig.  
For erhverv betales et tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal når tilslutning er mulig. 
For ejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. Billund Vand & Energi kan oplyse vilkårene for 
tilslutning. 

 
Bidrag for tilslutning til kloak /spildevandsrensning 
 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed inkl. stikledning 
til skel – standard (100%) 
Tilslutningsbidrag erhverv pr. påbegyndt 800 m² 
Tilslutningsbidrag uden tag- og overfladevand  
60% af standard (gælder både bolig og erhverv) 

 
 

59.745,00 
59.745,00 

 
35.847,00 

 

 
 

74.681,25 
74.681,25 

 
44.808,75 

 
 

I særlige tilfælde kan tilslutningsbidraget efter en konkret bedømmelse fastsættes til et lavere beløb end 
standardbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsnettet. 
 
Priserne er fastsat efter reglerne i ”Betalingsvedtægt for Billund Spildevand A/S og Grindsted Renseanlæg 
A/S”, som findes på www.billundvand.dk 

2.3 Afbrydelse af Spildevand 
Hvis et områdes funktion ændres, bæres omkostningerne til lukning af stik eller etablering af nye/ekstra stik 
af ejendommens ejer.  
 
Ubenyttede kloakstik SKAL lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til rotter. 
Ejendommens ejer afholder alle omkostninger hertil og skal forevise attest fra autoriseret kloakmester.  
Billund Spildevand fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet.  
Ønskes senere tilslutning af en lukket/afproppet ledning, betaler ejer faktiske omkostninger ved tilslutning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.billundvand.dk/
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3. Tømning af bundfældningstank (tømningsordning) 

 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

   
TØMNING Trixtanke   
Ordinær tømning pr. tank, pr. påbegyndt 3 m³ 1) 825,00 1.031,25 
Ekstra tank(e) på samme ejendom pr. tank 400,00 500,00 
Ekstra/akut tømning, pr. tank, pr. påbegyndt 3 m³ 1) 825,00 1.031,25 
Forgæves kørsel (inden for ruten) 2) 200,00 250,00 
Pr. m³ ud over 3 m³ 200,00 250,00 
Ekstra slangelængde ud over 50 m, pr. 20 m 300,00 375,00 

1) inkl. behandlingsafgift og administration 

2) tillæg til ordinær tømning 

4 Rykkerprocedure 
Ved manglende betaling udsendes rykker 1. Dette sker 10 hverdage efter sidste betalingsfrist. For denne 

ydelse opkræves et gebyr (se herunder) 

Betaling af betalingspåmindelse (rykker 1) skal være Billund Vand & Energi (via GEV) i hænde senest 10 

hverdage efter udsendelse. Har vi ikke modtaget indbetaling inden denne frist udsendes rykkerskrivelse 

(rykker 2) 

Betaling af rykker 2 skal være Billund Vand & Energi (via GEV) i hænde senest 10 hverdage efter udsendelse. 

Sker dette ikke, overdrager Billund Vand & Energi fordringen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Du kan læse 

mere om Gælddstyrelsens inddrivelse her: https://www.gaeldst.dk/ 

Billund Vand & Energi har mulighed for at lukke for vandet ved fortsat manglende betaling. 

4. 1 Gebyr og renter 
 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

 
Diverse gebyrer 
Rykker 1 

 
 

100,00 

 
 

Momsfri 
Rykker 2 – varsel om inddrivelse 
Gebyr for indhentning af cpr.nr. *) 

100,00 
100,00 

Momsfri 
125,00 

Lukkegebyr 870,00 Momsfri 
Genåbningsgebyr (indenfor normal arbejdstid) 
Gebyr for betalingsaftale 

650,00 
260,00 

812,5 
Momsfri 

Gebyr for aflæsningsbesøg 
Kontrolbesøg v/ gentagne mgl. måleraflæsning 
Gebyr for beregning af vandspild 

500,00 
830,00 
125,00 

625,00 
1.037,50 

156,25 
Flytteafregning 100,00 125,00 
Gebyr ved manglende måleraflæsning/skønnet 
forbruget (min. 170 m3) 

90,00 
 

112,50 
 

*) På rykker 2 – inkasso varsel beder vi om cpr.nr. Udleveres dette ikke inden for fristen, indhenter vi selv cpr.nr. mod gebyr. 

Gebyrerne følger brancheforeningen Dansk Energi og tilpasses i takt med ændringer herfra. 

https://www.gaeldst.dk/
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Renter 

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iht. Renteloven. Renten bliver beregnet pr. påbegyndt 

måned, regnet fra fakturadatoen. Renten påføres restancen hos Gældsstyrelsen. 

5 Klager 
 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen til Center for klageløsning via klageportalen 

for Nævnenes hus https://naevneneshus.dk/ vælg Center for klageløsning og forbrugerklagenævnet, hvorefter 

vejledning fremkommer. 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage til Center for 

klageløsning, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved 

mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får 

medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for 

størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på 

https://naevneneshus.dk/ Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Tlf. 7240 5600. 

Klager over myndighedskrav samt f.eks. priser, der er godkendt i byrådet, forventes ikke at kunne påklages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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6 Priseksempel 
 

Hvis man både får leveret drikkevand og får renset sit spildevand hos Billund Vand & Energi, er herunder 
opstillet et priseksempel, som tager udgangspunkt i et årligt forbrug på 120 m³ 
 

Pris for drikkevand pr. m³  Samlet årlig pris for vand og afløb  
  Prisen er beregnet for en beboelse med egen måler og med et  

Drikkevand inkl. skat 4,66  årsforbrug på 120 m³ 

Statsafgifter 6,37  Drikkevand, variabel pris 559,20 

Moms 25 % 2,71  Fast pris pr. enhed/måler 648,00 

I alt inkl. moms 13,79  Statsafgift, drikkevand 764,40 

   Fast pris pr. afløbsstik 720,00 
Pris for spildevand pr. m³  Spildevand, variabel pris 4.560,00 

Spildevand og afgift 38,00  I alt ekskl. moms 7.251,60 
Moms 25 % 9,50  Moms 25 % 1.812,90 

I alt inkl. moms 47,50  I alt inkl. moms 9.064,50 

     
Herunder er prisen pr. m³ leveret vand med efterfølgende rensning vist i procenter med udgangspunkt i et 

årsforbrug på 120 m³  
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7 Henvendelser 
Ønsker du yderligere information om drikkevand, spildevand og tømningsordningen, er du meget 

velkommen til at kontakt os. 

Billund Vand & Energi A/S 
Grindsted Landevej 40 
7200 Grindsted 
Tlf. 7650 2700 
 
CVR/SE-nummer 3303 9735 
 
E-mail: post@billundvand.dk 
Hjemmeside: www.billundvand.dk 
Facebook: Billund Vand & Energi A/S 
 

Telefontid tlf.: 7650 2700: 

Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30 

Fredag  kl. 8.00 – 12.00 

Ekspeditionstid på Grindsted Landevej 40: 

Mandag – torsdag kl. 8.00 – 15.30 

Fredag  kl. 8.00 – 12.00 

Rotteanmeldelser 
Du nemt kan anmelde rotter på vores hjemmeside www.billundvand.dk/vores-ydelser/rotter/ 
Det er gratis at få besøg af rottefængeren (ordningen betales sammen med ejendomsskatten) 
Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål til rotter eller ønsker hjælp til anmeldelse.  
 
Servicemeddelelser pr. SMS 
Husk at du kan få besked om vandafbrydelser og planlagte ledningsarbejder pr. SMS, du kan til- og afmelde 
dig på vores hjemmeside:  https://www.billundvand.dk/kundeservice/selvbetjening/tilmeld-sms-service/ 
 
OBS! Telefon og ekspedition er lukket: 
- på nationale ferie- og helligdage 
- mellem jul og nytår  
- fredagen efter Kr. Himmelfart  
 
Vagt uden for normal åbningstid: 

Tlf. 7650 2700 (herefter omstilling til vagthavendes mobiltelefon) 

Spørgsmål til din regning: 
GEV står for opkrævning af forbrugsafgifter og kundeservice vedr. regninger 
GEV kan kontaktes på tlf. 7532 1166.  
 
 
 
 

mailto:post@billundvand.dk
http://www.billundvand.dk/
http://www.billundvand.dk/vores-ydelser/rotter/
https://www.billundvand.dk/kundeservice/selvbetjening/tilmeld-sms-service/

