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Prisen på vand- og spildevand stiger med fire procent i 2015 i Albertslund 

kommune 

Vandregningen, som også omfatter udgiften til spildevand, stiger i 2015 med fire 

procent. Det svarer til en årlig stigning på cirka 207 kr. for en familie i lejlighed og cirka 

341 kr. for en familie i parcelhus.  

Prisstigningen skyldes udover den almindelige inflation en øget vandafgift til staten 
samt udgifter til ekstraordinære rensninger af spildevandsbassiner og –kanaler, der 
også i 2016 forventes at påvirke prisen. Rent drikkevand, stabil forsyning og 
miljøforbedringer vil også i 2015 være fokusområder for vand- og 
spildevandsforsyningen i Albertslund. 
 
Årlig udgift til vand og spildevand inklusive moms og afgifter 

Boligeksempel / år 2014 2015 

 
Lejlighed med årligt forbrug på 
85 m3 

 
4.950,25 

 
5.156,98 

 
Parcelhus med årligt forbrug på 
140 m3 

 
8.216,00 

 
8.556,49 

I 2015 er prisen for en kubikmeter vand inklusive spildevand 60,58 kr. inklusive moms 

og afgifter. 

Vand- og spildevandsforsyningen drives som en non-profit virksomhed, hvor udgifter og 

indtægter skal balancere. 

Rabat til erhvervskunder med stort vandforbrug 

For erhvervskunder har Folketinget besluttet, at den variable del af 

spildevandsbetalingen reduceres, hvis virksomhedens årsforbrug af vand er større end 

500 m3 om året. Rabatten trådte i kraft 1. januar 2014, www.trappetilmelding.dk. 

Rabatten er opdelt i tre trin og kaldes derfor trappemodellen. På trin et, der omfatter 

virksomheder med vandforbrug op til 500 m3 per år, gives ingen rabat. Trin to er 

virksomheder med et vandforbrug på mellem 501 og 20.000 m3 per år. For disse 

nedsættes betalingen i 2015 med otte procent svarende til en rabat på 3,12 kr. per 

kubikmeter. Trin tre omfatter virksomheder med et vandforbrug på mere end 20.000 m3 

om året, og virksomhederne får en rabat på 24 procent svarende til 9,35 kr. per 

kubikmeter.  

Flere oplysninger om trappemodellen 

og de nye priser kan ses på hofor.dk 

 

 

Vandspareråd der virker  
Køb et sparetoilet, hvis du ikke allerede 
har et:  
 
Med et sparetoilet med 3/6 liters skyl 
halveres vandforbruget til toiletskyl. 
 
Tag korte brusebade på maximalt 5 
minutter.  
 
Køb en sparebruser. Den giver kun halvt 
så meget vand som en almindelig bruser. 

http://www.trappetilmelding.dk/

