Takstblad

Takster 2020

Betaling for varme, vand og spildevand

Vand
Prisen for rent vand fra Ringsted Vandforsyning er delt i en fast afgift
pr. måler og en variabel afgift, der er bestemt af den mængde vand, du
bruger.
Variabel afgift:
Afgift pr. m3 vandforbrug 0 - 100.000 m3......................11,94 kr. (9,55 kr.)
Afgift pr. m3 vandforbrug 100.000 - 200.000 m3............ 9,55 kr. (7,64 kr.)
Afgift pr. m3 vandforbrug over 200.000 m3....................4,78 kr. (3,82 kr.)
Grøn afgift pr. m3 vandforbrug........................................7,73 kr. (6,18 kr.)
Drikkevandsbidrag pr. m3 vand...................................... 0,24 kr. (0,19 kr.)
Fast afgift:
Abonnementsafgift for målere op til 3 m3/h...........185,55 kr. (148,44 kr.)
Tillæg pr. m3/h målerstørrelse over 3 m3/h................61,85 kr. (49,48 kr.)
Priserne i parentes er uden moms.

Varme
Når du betaler for fjernvarme fra Ringsted Varmeforsyning, betaler du
dels en fast, dels en variabel afgift. Den variable afgift er betaling for
den varme, du har brugt ifølge energimåleren er bestemt af boligens
størrelse.
Variabel afgift:
Afgift pr. varmeenhed (MWh)........................................457,50 kr. (366 kr.)
Faste afgifter:
Leje af måler..............................................................658,83 kr. (527,06 kr.)
Effektafgift pr. m2 bolig- og erhvervsareal
efter BBR register.........................................................21,74 kr. (17,39 kr.)

Priserne i parentes er uden moms.

Spildevand
Betaling for rensning af spildevand sker for alle forbrugere tilsluttet Ringsted Spildevand A/S’s spildevandsanlæg. Både boliger og
virksomheder betaler efter, hvor meget rent vand de bruger. Priserne
i parentes er uden moms.
Årligt bidrag
Ringsted Spildevand A/S:
Betaling pr. m3 målt vandforbrug.............................44,46 kr. (35,57 kr.)
Salg til erhvervsforbrugere:
0 - 500 m3................................................................... 44,46 kr. (35,57 kr.)
500 - 20.000 m3...........................................................35,58 kr. (28,46 kr.)
> 20.000 m3.................................................................17,79 kr. (14,23 kr.)
Ringsted Centralrens A/S:
Betaling pr. m3 målt vandforbrug...............................11,33 kr. (9,06 kr.)
Salg til erhvervsforbrugere:
0 - 500 m3......................................................................11,33 kr. (9,06 kr.)
500 - 20.000 m3...............................................................9,06 kr. (7,25 kr.)
> 20.000 m3.....................................................................4,54 kr. (3,63 kr.)
Salg til erhvervsforbrugere med justeret
betalingsprincip over 500 m3.......................................9,06 kr. (7,25 kr.)
For boliger uden måler betales for 170 m3, og for meget små boligenheder betales for 85 m3 i henhold til betalingsvedtægt.

Ejendomme med minipumpestationer:
Der gives i 2020 et el-fradrag på 201,00 kr. pr. boligenhed i det årlige
bidrag for rensning af spildevand.
Virksomheder:
Virksomheder kan slippe for at betale for rensning af vand, der
bruges i produktionen og ikke ledes ud i kloakken. Oplysninger om
vilkårene for fritagelse kan fås hos Ringsted Spildevand A/S.
Tømningsordninger:
Bundfældningstanke (1 årlig rutetømning):
Pr. bolig, betaling pr. tank, pr. rutetømning.........515,75 kr. (412,60 kr.)
Tætte samletanke (ringeordning):
Pr. bolig, rensning af spildevand, pr. tank........1.154,50 kr. (923,60 kr.)
Afhentning af spildevand fra tæt samletank fungerer som en ringeordning og opkræves af vognmanden for hver afhentning.
Når der er behov for afhentning, kontaktes Ringsted Slamsugning
ApS på tlf. 5761 3424.
Prisen for afhentning og bort kørsel oplyses ved henvendelse til
Ringsted Slamsugning ApS

Betalinger
Betalingen for fjernvarme, vand og kloak leveret fra Ringsted
Forsyning A/S sker over 4 rater. Den første rate indeholder
samtidig en opgørelse og afregning for sidste års forbrug.
Betalingsterminer for 2019
Sidste rettidige betaling er:
Rate 1: 3/2 ..... rate: 2: 1/5 ..... rate 3: 3/8 ..... rate 4: 2/11
Indbetalingskort udsendes senest 8 dage før forfaldsdato.
Eventuelle ændringer i taksterne reguleres over efterfølgende
rater.
Betalingsvilkår
Ved for sen indbetaling beregnes rente i henhold til renteloven § 5.
Er det nødvendigt at rykke for manglende betaling, opkræves et
gebyr på 100 kr. Ved indgåelse af betalingsaftale opkræves et
gebyr på 100 kr.

Gebyr for lukkeforretning ifm. manglende betaling............*500,00 kr.
Gebyr for genåbning................................................................500,00 kr.
*Beløbet er ekskl. faktiske omkostninger, hvis opgravning eller
hjælp fra fogeden er nødvendig.
Øvrige gebyrer
Hjælp til måleraflæsning.........................................................200,00 kr.
Forgæves kørsel ved målerskift o.lign..................................737,50 kr.
Flytning
Flytning meddeles Ringsted Forsyning A/S. For fjernvarme, vand
og spildevand betales efter målt forbrug frem til flyttedatoen.
Kontrol af målere: Du skal selv huske at kontrollere målere.
Er der fejl på måleren, kan du ringe til Ringsted Forsyning A/S.
Ved fejl på målere bliver forbruget fastlagt efter skøn.

Kort om takster
Denne pjece indeholder takster for fjernvarme-, vand- og
spilde-vandsforsyning, samt grønne afgifter til staten.
Betaling for tømning af tætte samletanke sker direkte til Ringsted
Slamsugning ApS (se under punktet spildevand).
Grønne afgifter
De grønne afgifter opkræves af Ringsted Forsyning A/S, og de
kan enten være indeholdt i de angivne takster eller have en separat
takst.
For spildevand betales den grønne afgift separat, hvis man ikke
er tilsluttet Ringsted Spildevand A/S’s spildevandsanlæg. Er man
derimod tilsluttet Ringsted Spildevand A/S’s spildevandsanlæg,
er afgiften inkluderet i prisen for rensningen af spildevandet.
Grønne afgifter, som afregnes separat:
Vand pr. m3 (inkl. moms)................................................................7,96 kr.
Spildevand til tæt samletank pr. m3..............................................2,10 kr.
Spildevand til nedsivningsanlæg pr. m3......................................2,40 kr.
Spildevand til bundfældningstank pr. m3.....................................5,70 kr.
Minibiologisk renseanlæg med fosforfældning pr. m3...............0,75 kr.
Minirenseanlæg med udledning pr. m3.......................................0,75 kr.

Egen vandforsyning uden måler
For forbrugere med egen brønd eller boring uden måler beregnes
de grønne afgifter for både vand og spildevand ud fra følgende
standardforbrug:
Almindelig helårsbeboelse 170 m3. For meget små boligenheder
betales i henhold til betalingsvedtægt 85 m3.
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vand -og/
eller spildevandforsyning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Kontaktoplysninger
Ringsted Forsyning
Åbningstider:
Mandag - torsdag 9.00 - 15.00
Fredag 9.00 - 13.00
Adresse:
Bragesvej 18 . 4100 Ringsted
Kontakt:
Tlf. 6989 8000
E-mail: info@ringstedforsyning.dk
www.ringstedforsyning.dk
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