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1 Generelt 

Priserne er vedtaget af DIN Forsyning A/S’ bestyrelse den 2. november 2020. De er myndighedsgodkendt 

af Varde Kommune den 1. december 2020 og Esbjerg Kommune den 7. december 2020. 

 

Vær opmærksom på, at priserne kan være afrundede, når de beregnes i kr. inkl. moms. Der tages forbe-

hold for trykfejl. 

 

Opgørelse og afregning af forbruget følger kalenderåret. I december måned hjemtager vi aflæsningerne 

fra de fjernaflæste målere pr. 31. december. Kunder, som endnu ikke har fjernaflæste måler, får tilsendt 

et selvaflæsningskort, og disse skal indberette aflæsningerne på vores hjemmeside. 

 

Årsopgørelserne beregnes på baggrund af disse måleraflæsninger. Det faktiske forbrug sammenholdes 

med de aconto rater, som er blevet opkrævet i løbet af afregningsperioden. Har du betalt for lidt, vil 

dette blive opkrævet på din årsopgørelse – har du betalt for meget, modregnes beløbet på din årsopgø-

relse. Årsopgørelserne forventes at være beregnet medio februar måned. 

 

Årligt beregnes en årsopgørelse og fire aconto rater. Årsopgørelsen med første aconto rate udsendes til 

betaling d. 1. marts. De andre rater udsendes til betaling henholdsvis d. 1. maj, 1. september og 1. no-

vember. 

 

Har du brug for uddybende information, eller har du spørgsmål til priser, kan du kontakte vores kunde-

center. 

 

Vores kundecenter 

Vi har kunderådgivere placeret på Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N. Har du spørgsmål, er du velkommen til 

at møde personligt frem eller ringe til os i åbningstiden. 

 

Mandag kl. 9.00 – 15.30 
Tirsdag kl. 9.00 – 15.30  
Onsdag kl. 9.00 – 15.30 
Torsdag kl. 9.00 – 16.00 
Fredag kl. 9.00 – 13.00 

   

Kontaktinformationer 

Hovednummer: 7474 7474 

Døgnvagt: 7474 7474 - også uden for normal åbningstid. 

E-mail til kundecenteret: kundecenter@dinforsyning.dk 

 

Postadresse: DIN Forsyning A/S, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N. 

 

Selskab CVR-nr. EAN-nr. 

DIN Forsyning A/S CVR 32661149 EAN nr. 5790001898762 

DIN Forsyning Vand A/S CVR 32660991 EAN nr. 5790001898793 

DIN Forsyning Spildevand A/S CVR 32661165 EAN nr. 5790001898786 

DIN Forsyning Varme A/S CVR 32662498 EAN nr. 5790001898779 

Din Forsyning Affald A/S CVR 32078788 EAN nr. 5790001778712 

 
Find mange flere informationer på 

dinforsyning.dk 
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2 DIN Forsyning Vand A/S 

2.1 Forbrugspriser 

2.2 Øvrige ydelser og gebyrer 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Teknisk vand 

Levering af vand, der ikke opfylder kravene til drik-
kevand kan, hvor levering er teknisk mulig, ske ved 
forhandling af specielle priser og vilkår. 
 

  

Erstatningsmåler Multical 21, IQ3100 og 
DIEHL    
Q3 1,6 og Q3 2,5 m³ 1.525,00 1.906,25 

Q3 4m3 2.395,00 2.993,75 
Q3 6,3 m³ 2.695,00 3.368,75 

Q3 10 m³ 3.095,00 3.868,75 
Q3 16 m³   4.095,00                                                                              5.118,75 
Q3 25 m³             6.095,00  7.618,75 
Q3 40 m³                8.095,00 10.118,75 

Erstatningsmåler Multical 62   
Q3 1,6 m³ 1.825,00 2.281,25 
Q3 2,5 m³ 1.850,00 2.312,50 
Q3 6,3 m³ 3.978,00 4.972,50 
Q3 10 m³ 4.297,00 5.371,25 
Q3 16 m³ 5.815,00 7.268,75 
Q3 25 m³ 7.153,00 8.941,25 

Q3 40 m³ 8.229,00 10.286,25 
   
Kontrolafprøvning af måler   
For alm. husstand (Q3 2,5 m³) 1.250,00 1.562,50 
Andre typer målere Kontakt os for pris 
   

Forgæves kørsel 

Gebyr for forgæves kørsel (jf. punkt 9.17 i regu-
lativ for DIN Forsyning Vand A/S) 750,00 937,50 
 
Replombering efter fjernelse uden anmeldelse 
Q3 1,5 – Q3 150 m³ 644,80 806,00 
Genetablering af 24 v strømforsyning til måler 644,80 806,00 

 
* Af hensyn til drikkevandssikkerheden skal der monteres kontraventil, som udleveres af 
DIN Forsyning.  
   

 Kr. ekskl. moms 
Kr. inkl. moms 
og statsafgift* 

Pr. målt m³ vand op til 30.000 m3 5,43 14,51 

Pr. målt m³ vand fra 30.001 m3 til 80.000 m3 4,93 13,89 
Pr. målt m³ vand over 80.000 m3 4,43 13,26 
*Statsafgiften er i 2021 6,18 kr. pr. m3   
   
Abonnementsbidrag pr. år   
Q3 2,5 måler 800,00 1.000,00 

Q3 6 måler 1.000,00 1.250,00 
Q3 10 måler 2.000,00 2.500,00 
Q3 15 måler 6.500,00 8.125,00 
Q3 25 måler 6.800,00 8.500,00 
Q3 40 måler 7.800,00 9.750,00 
Q3 60 måler 10.500,00 13.125,00 

Q3 150 måler 14.200,00 17.750,00 
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2.3 Tilslutning 

2.3.1 Anlægsbidrag (bymæssig bebyggelse*) 

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag) 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.) 15.000,00 18.750,00 
Boliger i etageejendom med fælles stikledning: 

Pr. boligenhed for de første 10 boliger 
Pr. boligenhed udover de første 10 stk. 

 

7.500,00 
5.000,00 

 

9.375,00 
6.250,00 

      
Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.     
40 mm stikledning    18.000,00 22.500,00 
50 mm -                25.000,00 31.250,00 
63 mm -                   40.000,00 50.000,00 

90 mm -                75.000,00 93.750,00 

110 mm -                110.000,00 137.500,00 
160 mm -                150.000,00 187.500,00 
225 mm -                 200.000,00 250.000,00 
   

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag 

 

2.3.2 Anlægsbidrag (landzone / åbent land*) 

(Hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag) 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Pr. boligenhed (parcelhus, rækkehuse etc.) 22.500,00 28.125,00 
Boliger i etageejendom med fælles stikledning: 

Pr. boligenhed for de første 10 boliger 
Pr. boligenhed udover de første 10 stk. 

 

11.250,00 
7.500,00 

 

14.062,50 
9.375,00 

      
Industri, erhverv, landbrug, institutioner m.v.     
40 mm stikledning    27.000,00 33.750,00 
50 mm -                37.500,00 46.875,00 
63 mm -                   60.000,00 75.000,00 
90 mm -                112.500,00 140.625,00 
110 mm -                165.000,00 206.250,00 

160 mm -                225.000,00 281.250,00 
225 mm -                 300.000,00 375.000,00 
   

*Gældende Kommuneplan er administrativt grundlag 
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2.3.3 Etablering/afbrydelse  

Tilslutning / afbrydelse af vandforsyning sker efter gældende bestemmelser i DIN Forsyning Vand A/S. 
 

Etablering af sprinklerstik, afbrydelse af stikledning m.v., kontakt os for pris. 
 

2.3.4 Principper for tilslutning:    

- Grundlaget for opkrævning af tilslutningsbidrag findes i Regulativ for DIN Forsyning Vand A/S.  

- Der betales tilslutningsbidrag efter gældende prisblad på tilslutningstidspunktet.  

- DIN Forsyning Vand A/S udfører, betaler og ejer som udgangspunkt alle udbygninger af forsyningsnettet 

og stikledningerne frem til skel.   

- Tilslutningsbidraget skal betales, før et tilslutningsprojekt kan igangsættes.  

- Som udgangspunkt anbefales det, at der etableres individuelt stik og afregningsmåler til den enkelte bo-

ligenhed.   

- Ved ejendomme med blandet bolig og erhverv betales der for hhv. boligenheder og erhverv.  

- Ved væsentlige ændringer til én allerede tilsluttet ejendom, skal der betales den forøgelse af anlægsbi-
draget, der svarer til ændringen.   

- Ved byggemodninger for boliger skal tilslutningsbidraget betales af udstykningsforetagendet (den der 
byggemodner), før et byggemodningsprojekt kan igangsættes. 

- Ved byggemodninger for erhverv skal tilslutningsbidraget først betales af ejendommens ejer, når et til-
slutningsprojekt igangsættes til den enkelte ejendom (stikket etableres).  
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3 DIN Forsyning Spildevand A/S 

3.1 Forbrugspriser 

3.1.1 Vandafledningsbidrag for ejendom med vandmåler 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Vandafledningsbidrag pr. m³ 27,95 34,94 
Ejendomme tilsluttet vakuumanlæg pr. målt m3 8,39 10,49 
Reduktion for leveret el til husstandspumpestatio-
ner pr. m3 

-1,18 -1,48 

Fast bidrag 624,00 780,00 
 
Vedr. trappemodel, se afsnit 3.6 

  

 
 

  

3.1.2 Vandafledningsbidrag for ejendom uden vandmåler 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

For boliger uden vandmåler fastsættes vandafledningsbidraget på basis af et skønnet forbrug 
Parcelhuse 170 m³ 4.751,50 5.939,38 
Sommerhuse 70 m³ 1.956,50 2.445,63 
Fast bidrag 624,00 780,00 
 
 

  

3.2 Tømning af bundfældningstank 

Samletanke og Trixtanke Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 
Bundfældning under 3 m³ 400,00 500,00 
Bundfældning herefter pr. m³  130,00 162,50 

Bundfældning – ekstra 780,00 975,00 
Samletanke under 3 m³* 675,00 843,75 
Samletanke herefter pr. m³* 140,00 175,00 

Forgæves kørsel 400,00 500,00 
*Gælder kun kunder i Esbjerg Kommune 

 

3.3 Modtagelse og behandling af spildevand/slam på renseanlæggene 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Fedt* 0,00 0,00 

Tynd slam <3% pr. m³ (septisk slam) 75,00 93,75 

Tyk slam >= 3% pr. m³ 250,00 312,50 

Spildevand fra samletanke pr. m³ 10,00 12,50 

Spulevand 0,00 0,00 

Andet slam Kontakt os for pris 

   

Mindste opkrævning pr. aflevering (fedt og spule-
vand) 

75,00 93,75 

Ekstraordinær åbningstid på anlæg, pr. leverance 1.000,00 1.250,00 

   

*Kun fedt som ikke kræver hygiejnisering inden slutanbringelse på landbrugsjord. 
**Det kan oplyses ved henvendelse, hvilke renseanlæg, der modtager ovenstående. 

 

3.4 Kommunalt vejbidrag 
Der opkræves et vejbidrag på 6% af de relaterede anlægsinvesteringer. Beløbet opkræves aconto og re-

guleres, når de faktiske investeringsomkostninger kendes i forbindelse med årsregnskabet. 
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3.5 Særbidrag 

Særbidrag betales af virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand til spildevandsforsyningen. 
Særbidraget er de ekstra omkostninger, der er forbundet med rensning af dette særligt forurenede spilde-
vand. 
 

DIN Forsyning Spildevand A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Spildevandet regnes for særligt 
forurenet spildevand, hvis en eller flere af nedenstående grænseværdier overskrides og særbidraget be-
regnes for den mængde, der overskrider grænseværdierne. 
 

- 1600 mg/l COD 
- 100 mg/l total-kvælstof 

- 15 mg/l total-fosfor 
 
Enhedspriserne herunder er gældende for 2019, men kan bruges som vejledende priser for det kommende 
år, forudsat at der ikke er mærkbare ændringer for omkostninger og grænseværdier. 
 

Enhedspris kr./kg  COD N P 
Drift Kr./kg 0,51 1,02 24,80 

Afskrivninger Kr./kg 0,14 0,90   2,88 
I alt Kr./kg 0,65 1,92 27,68 

 
I forbindelse med den endelige årsopgørelse vil DIN Forsyning Spildevand A/S fremsende oplysninger om 
opgørelsen i henhold til bekendtgørelsens § 4. 
 

DIN Forsyning Spildevand A/S vil i løbet af året opkræve aconto rater på baggrund af sidste års opkrævede 
særbidrag hos den enkelte virksomhed. 
  

3.6 Trappemodel 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Trin 1 - 0-500 m³ 27,95 34,94 
Trin 2 - 501 - 20.000 m³ 22,36 27,95 

Trin 3 - over 20.001 m3 11,18 13,98 
 
Bekendtgørelse nr. 1327 af 12/10/2014 (”Trappemodellen”) giver rabat til erhvervsvirksomheder, der er 
tilmeldt og berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. 

 

3.7 Tilslutning 

3.7.1 Bolig 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Enhedsbidrag/standardbidrag for en bolig 51.400,00 64.250,00 
Enhedsbidrag kun spildevand for én bolig  
(60% af standardbidrag) 

30.840,00 38.550,00 

Privat tilslutning til spildevandsselskabets kloak 6.500,00 8.125,00 
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3.7.2 Erhverv 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Enhedsbidrag/standardbidrag for en erhvervsvirksom-

hed udgør pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 
51.400,00 64.250,00 

Enhedsbidrag kun spildevand for en erhvervsvirksom-
hed udgør 60% pr. påbegyndt 800m² grundareal 

30.840,00 38.550,00 

 

• For bolig- og erhvervsejendomme i det åbne land gælder særlige vilkår. DIN Forsyning kan oplyse vil-

kårene for tilslutning. 

• For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget 60 % af stan-
dardtilslutningsbidraget. 

Priserne er fastsat efter reglerne i Betalingsvedtægt for Din Forsyning Spildevand A/S opdateret d. 

18.11.2018. 

3.8 Afbrydelse 

Hvis et områdes funktion ændres, afholder bygherren omkostningerne til lukning af stik eller etablering af 

nye/ekstra stik. 

Ubenyttede kloakstik skal lukkes/afproppes ved hovedledningen af hensyn til udvandring af rotter. 

 

DIN Forsyning fører tilsyn med og godkender korrekt udførelse af arbejdet. Bygherre afholder de faktiske 

omkostninger. 
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4 DIN Forsyning Varme A/S 

4.1 Forbrugspriser 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
   
ESBJERG:   
Pr. målt GJ* 112,59 140,74 

Effektbidrag pr m2 10,14 12,68 
Abonnementsbidrag pr. år 846,89 1.058,61 
   

*Energiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes månedlig ud fra reali-
serede tal. De publiceres løbende på www.dinforsyning.dk.   

     

VARDE:   
Pr. målt MWh* 440,35 550,44 

Effektbidrag pr m2 11,02 13,78 
Abonnementsbidrag pr. år 920,07 1.150,09 

   

*Energiafgiften, som de procesforbrugende virksomheder kan fratrække, beregnes månedlig ud fra reali-

serede tal. De publiceres løbende på www.dinforsyning.dk. 
 

4.1.1 Motivationstarif 

Motivationstariffen er indført med virkning fra 1. januar 2019. Den beregnes ud fra, hvor effektivt varmen 
udnyttes i det fælles fjernvarmesystem. Den vil belønne de kunder, der belaster fjernvarmesystemet 

mindst og give en merudgift til kunder, der ikke udnytter systemet godt nok. 
 
Tariffen beregnes ud fra varmemålerens gennemsnitlige returtemperatur, og modellen er inddelt i tre retur-
temperatur-intervaller. Per 1. januar 2021 gælder følgende intervaller: 

• Under 30°C udløser en rabat på 1% på det variable forbrug for hver °C under 36. 
• Over 43°C udløser en merudgift på 1% på det variable forbrug for hver °C over 36. 
• Mellem 30-43°C får tariffen ingen konsekvens. 

 
Tariffen beregnes årsvis med udbetaling eller opkrævning på årsopgørelsen. For nærmere information se 
www.dinforsyning.dk 

 

  

4.1.2 Reduceret effektbidrag ved frostsikring af erhvervsbygninger.    

Ved tilslutning af større erhvervsbygninger, hvor der alene er krav om opvarmning til 5 °C (frostsikring) 

kan der på vilkår, herunder installation af effektbegrænser, ske reduktion i effektbidraget på op til 50 %.  

Mængdebegrænsningen installeres for forbrugerens regning. 

 

For store procesforbrugere (årsforbrug større end 4.187 GJ), der kan dokumentere, at priserne er urime-

lige sammenlignet med omkostningerne ved en for forbrugeren realistisk alternativ varmekilde, kan der 

efter forhandling fastsættes specielle priser og vilkår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dinforsyning.dk/
http://www.dinforsyning.dk/
https://dinforsyning.dk/da-dk/motivationstarif/tarif-model
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4.2 Øvrige ydelser og gebyrer 

 

4.3 Tilslutning 

4.3.1 Bolig 

4.3.1.1 Parcelhuse 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Investeringsbidrag 10.000,00 12.500,00 
Stikledningsbidrag (op til 20 m stik) 10.000,00 12.500,00 
Stikledninger udover 20 m pr. m. stik 1.160,00 1.450,00 
 

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, 

opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m2 inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligen-

hed på 25.000 kr. inkl. moms. 

 

4.3.1.2 Rækkehuse/tæt eller lav bebyggelse 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Investeringsbidrag 7.000,00 8.750,00 
Stikledningsbidrag (op til 20 m stik) 10.000,00 12.500,00 
Stikledninger udover 20 m pr. m stik 1.160,00 1.450,00 

 

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, 

opkræves desuden et grundbeløb på 25,00 kr. pr. m2 inkl. moms. Der er et maksimalt beløb pr. boligen-

hed på 25.000 kr. inkl. moms. 

 

4.3.1.3 Byggemodning boliger 

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 20,00 kr. ekskl. 

moms pr. m2 grund. Beløbet opkræves hos udstykkeren af grunden, inden arbejdet påbegyndes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Erstatningsmåler – Multical 602   
Qp1,6 og Qp 2,5 m³ 2.155,00 2.693,75 
Qp 6 m³ 4.326,00 5.407,50 
Qp 10 m³ 5.340,00 6.675,00 

Qp 15 m³ 6.372,00 7.965,00 
Qp 25 m³ 7.710,00 9.637,50 
Qp 40 m³ 9.003,00 11.253,75 
Qp 60 m³ 10.811,00 13.513,75 
   
Kontrolafprøvning af måler   

For alm. husstand (Qp 2,5 m³) 1.500,00 1.875,00 
Andre typer målere Kontakt os for pris  
   
Replombering af måler   
Qp 1,5 – Qp 150 m³ 660,00 825,00 

   
Genetablering af 24 v strømforsyning til måler 660,00 825,00 
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4.3.2 Erhverv 

4.3.2.1 Erhvervs-/kontorbyggeri og etageboliger med fælles stik og måler 

 

Kr. ekskl. moms  

Investeringsbidrag for bygninger op til 250 m2 10.000,00  
Investeringsbidrag for bygninger over 250 m2 10.000,00 + 40,00 pr. m2 over 250 m2  

 

Hvis der i et eksisterende fjernvarmeområde ikke er betalt for byggemodning af fjernvarme på grunden, 

opkræves et grundbeløb til gade-/ distributionsledninger på 5 kr. pr. m2 grund ekskl. moms. Der er et 

maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet opkræves hos ejeren af grunden, inden ar-

bejdet med fjernvarmen påbegyndes. 

 

4.3.2.2 Stikledninger 

Stikledninger betales efter dimension efter specifik længde.  

Priser ses i nedenstående tabel: 

 

Dimension Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

maks. 34 mm - pr. m stik  1.160,00 1.450,00 
maks. 42 mm - pr. m stik 1.253,00 1.566,25 
maks. 48 mm - pr. m stik 1.341,00 1.676,25 
maks. 60 mm - pr. m stik  1.456,00 1.820,00 
maks. 76 mm - pr. m stik 1.658,00 2.072,50 
maks. 89 mm - pr. m stik  1.817,00 2.271,25 
maks. 114 mm - pr. m stik  2.147,00 2.683,75 
maks. 139 mm - pr. m stik  2.531,00 3.163,75 
maks. 168 mm - pr. m stik  2.825,00 3.531,25 

 

I tilfælde hvor der bygges specielle byggerier med varmebehov, som afviger fra, hvad der anses fra nor-

malen i gældende byggereglement, kan der indgås aftale på særlige vilkår. 

 

  

4.3.3 Byggemodning erhverv 

I nye udstykninger opkræves et byggemodningsbidrag til gade-/distributionsledninger på 5,00 kr. pr. m2 

udstykket grund ekskl. moms. Der er et maks. beløb pr. grund på 100.000 kr. ekskl. moms. Beløbet op-

kræves hos udstykkeren af grunden, inden arbejdet med fjernvarmen påbegyndes.  
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5 DIN Forsyning Affald A/S (gælder kun Varde Kommune) 

5.1 Dagrenovation 

 

5.1.1 Restaffald og madaffald todelte skraldespande - Privat helårsbolig, insti-

tutioner og andels- og boligforeninger. ekskl. moms 
Kr. inkl. moms 

 
Tømning hver 14. dag: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

Todelt 240 L skraldespand 1.003,00 1.253,75 
Todelt 400 L skraldespand 1.276,00 1.595,00 
Todelt 660 L skraldespand 1.600,00 2.000,00 

 
Tømning hver uge: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Todelt 240 L skraldespand 1.724,00 2.155,00 
Todelt 400 L skraldespand 2.269,00 2.836,25 

Todelt 660 L skraldespand 2.917,00 3.646,25 

 

5.1.2 Restaffald 1-kammer skraldespande - Institutioner, erhverv og andels- og bo-

ligforeninger, og udlejningsejendomme med flere boliger 

Tømning hver 14. dag: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
80 L sæk (kan ikke genbestilles)* 661,00 826,25 
80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 703,00 878,75 
120 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 807,00 1.008,75 

140 L skraldespand 807,00 1.008,75 
160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 901,00 1.126,25 
240 L skraldespand  1.003,00 1.253,75 
360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.276,00 1.595,00 
400 L skraldespand  1.276,00 1.595,00 
660 L skraldespand  1.600,00 2.000,00 
800 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.855,00 2.318,75 

   

Tømning hver uge: Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
80 L sæk (kan ikke genbestilles)* 1.040,00 1.300,00 
80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.122,00 1.402,50 
120 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.331,00 1.663,75 
140 L skraldespand  1.331,00 1.663,75 

160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.520,00 1.900,00 
240 L skraldespand  1.724,00 2.155,00 
360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 2.269,00 2.836,25 
400 L skraldespand  2.269,00 2.836,25 
660 L skraldespand  2.917,00 3.646,25 
800 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 3.427,00 4.283,75 
 

* Skraldespande kan ikke genbestilles, da skraldespandstypen er udgået   
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5.1.3 Madaffald 1-kammer spande - Institutioner og andels- og boligforeninger 

Institutioner og boligforeninger: Kr. ekskl. Moms Kr. inkl. moms 
140 L skraldespand madaffald, hver 14. dag 807,00 1.008,75 
140 L skraldespand madaffald, hver uge  1.331,00 1.663,75 

 

   
 

5.1.4 Restaffald 1-kammer skraldespande- Private sommerhuse 

Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år): Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 

80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 864,00 1.080,00 
140 L skraldespand 1.008,00 1.260,00 
160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.139,00 1.423,75 
240 L skraldespand 1.280,00 1.600,00 
360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.662,00 2.077,50 
400 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.662,00 2.077,50 
660 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 2.107,00 2.633,75 

 

Tømning hver uge Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.122,00 1.402,50 
140 L skraldespand 1.331,00 1.663,75 
160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 1.520,00 1.900,00 
240 L skraldespand 1.724,00 2.155,00 

360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 2.269,00 2.836,25 
400 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 2.269,00 2.836,25 
660 L skraldespand (kan ikke genbestilles)* 2.917,00 3.646,25 

 

Centraltømning (bringeordning) Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Centraltømning sommerhus 391,00 488,75 

   

5.1.5 Nedgravede affaldsløsninger ved institutioner og andels- og boligforeninger, 

og udlejningsejendomme med flere boliger 

Restaffald Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Nedgravet affaldsløsning 3 m3, hver uge 17.209,00 21.511,25 
Nedgravet affaldsløsning 5 m3, hver uge 21.332,00 26.665,00 
Nedgravet affaldsløsning 3 m3, hver 14. dag  9.028,00 11.285,00 
Nedgravet affaldsløsning 5 m3, hver 14. dag 11.373,00 14.216,25 

   
 
Madaffald Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Nedgravet affaldsløsning 3 m3, hver uge 17.209,00 21.511,25 
Nedgravet affaldsløsning 5 m3, hver uge 21.332,00 26.665,00 
Nedgravet affaldsløsning 3 m3, hver 14. dag 9.028,00 11.285,00 
Nedgravet affaldsløsning 5 m3, hver 14. dag 11.373,00 14.216,25 

5.2 Genbrugsordninger 

5.2.1.1 Private 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed/som-

merhus 

1.420,00 1.775,00 

Pr. klublejlighed/plejebolig 710,00 887,50 
Ekstra genbrugsspand 320,00 400,00 

 
* Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand (månedstømning) mv. 
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5.2.2 Institutioner 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
360 L/400 L genbrugsspand, hver 14. dag 634,00 792,00 
360 L/400 L genbrugsspand, hver måned 342,00 427,75 

660 L genbrugsspand, hver 14. dag 686,00 858,00 
660 L genbrugsspand, hver måned 356,00 445,50 
   
 
 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Nedgravet genbrugsløsning 3 m3, hver 14. dag 5.132,00 6.414,50 
Nedgravet genbrugsløsning 3 m3, hver måned 2.566,00 3.207,25 

Nedgravet genbrugsløsning 5 m3, hver 14. dag 8.553,00 10.690,75 
Nedgravet genbrugsløsning 5 m3, hver måned 4.276,00 5.345,25 

 

5.2.3 Erhvervsvirksomheder 

Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på 

genbrugspladsen. 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Bygge/anlægsvirksomheder:   
- Med 0-1 ansatte 5.137,00 6.421,25 
- Med 2-5 ansatte 8.814,00 11.017,50 
- Med 6-10 ansatte 9.381,00 11.726,25 

- Med over 10 ansatte 12.843,00 16.053,75 
   
Øvrige virksomheder 1.467,00 1.833,75 
   
Pris for 30 dages adgangskort er  25 % af årsprisen ovenfor. 
   

Farligt affald   
Gebyr farligt affald (200 kg. pr. år) 320,00 400,00 
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5.3 Øvrige ydelser og gebyrer 

 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Grønne poser til madaffald rulle med 50 stk.*  30,00 37,50 

 
Køkkenspand til madaffald* 65,00 81,25 
 
Skarnbasse til ekstra sække 
(mærkat købes digitalt og sættes på sækken) 24,00 30,00 
 
Gebyr ved ændring, herunder tilmelding / fra-

melding, afhentning af spande osv. 200,00 250,00 
 
Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens 100,00 125,00 
 
Ekstra tømning pr. spand 100,00 125,00 
 
Specialtømning pr. spand 400,00 500,00 

 
Ekstra tømning nedgravet affaldsløsning  
(fx ved mistet bilnøgle) 3.500,00 4.375,00 
   

 
* Skal bestilles på Dinforsyning.dk og afhentes efterfølgende på valgfri genbrugsplads mod fremvisning 

af kvittering. 
 
Affaldsbeholdere: 
• Spande, der leveres, er DIN Forsyning Affald A/S ejendom, og der skal ikke betales investeringsbi-

drag. Leverede spande kan være brugte, rengjorte spande. Der opkræves udkørselsgebyr for levering 
af spande. 

• Erstatning af spande er indkøbspris samt transport. 

• Ved specialtømning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved 
ejendommen, vil tømningsprisen pr. spand blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. 

Specialtømning bruges ved tømning af spande, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt. (Til-
fælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.). 

Afmelding af dagrenovation og genbrugsordninger: 
• Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske, hvis huset er ubeboet. Ejendommen skal tilmel-

des, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gan-

gen. Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger. 

• Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt til DIN Forsyning via DIN Forsynings hjemmeside. Ved frita-
gelse bliver spandene afhentet, og der opkræves afhentningsgebyr. 

• Genbrugsordning kan kun afmeldes ved permanent nedrivning af en ejendom. Dokumentation skal 
være i form at færdigmelding i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Dokumentation for nedrivning på-
hviler kunden. DIN Forsyning modtager ikke automatisk besked fra BBR vedr. nedrivninger.  
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6 Øvrige ydelser og gebyrer 

6.1 Generelt 

 

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger 

 

Kr. inkl. moms 

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden Gratis 

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort Almindelig porto 

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale 300,00 

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning          

af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort  

300,00 

 

Gebyr for skønnet aflæsning ét år i træk - pålægges installationer, hvor vi 

ikke har modtaget aflæsninger i ét år. 

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i til-

fælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang 

300,00 

 

Efter regning 

 

 

 

Gebyrer ved manglende betaling 

 

Kr. momsfri 

Rykkergebyr på hver rykkerskrivelse 100,00 

Ved for sen indbetaling tilskrives renter med 8% p.a. 

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand 

Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt. 

950,00 

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand 

Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt. 

1.900,00 

Gebyr for oprettelse af Betalingsaftale  150,00 

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed   

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet for-

syningsarten efter lukkebesøg 

Efter regning 

Efter regning 

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende 310,00 

 

 

 

Øvrige gebyrer 

 

Kr. inkl. moms 

Ekstraordinær afregning – Slutafregning af en installation  150,00 

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse 150,00 

Minimumsbeløb/bagatelgrænse 

Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. 

På aconto rater overføres beløbet til næste opgørelse. 

50,00 

Administrationsgebyr pr. faktura - Fakturaer tilmeldt Betalingsservice fritages   50,00 

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi 50,00 
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7 Rykkerprocedure 

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag. 

 
Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure: 
 

• Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr. 
 
• Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for luk-

ning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker. 

 
• Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarten uden 

yderligere varsel. Der vil blive tillagt et lukkegebyr. 
 

• Efter lukning af en forsyningsart kan restancen overgives til SKAT for inddrivelse. 
 
Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele re-

stancen inkl. Lukkegebyret er betalt.  
 

Renter 
Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet 
fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura. 
 

Betalingsaftale 
Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog skal aftalen være indgået, inden restancelukningen 
er iværksat. 


