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FORORD 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020 om betalingsregler for 
spildevandsselskaber m.v. med senere ændringer (herefter benævnt Betalingsloven), har 
Vestforsyning Spildevand A/S udformet nærværende Betalingsvedtægt gældende for 
ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet, eller på anden måde bliver/er tilknyttet de 
spildevandsanlæg, der drives og/eller vedligeholdes af Vestforsyning Spildevand A/S.  
 
Betalingsvedtægten omfatter endvidere visse af de overordnede betalingsmæssige 
forhold for den fælles, obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke i Holstebro 
Kommune, der varetages af Vestforsyning Spildevand A/S. Der er fastsat et særligt og 
mere detaljeret regulativ for betalingen til og driften af denne ordning. 
 
Betalingsvedtægten er udarbejdet af Vestforsyning Spildevand A/S, der er bemyndiget 
hertil i henhold til Betalingsloven.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S forestår efter samme lovgrundlag al administration af 
vedtægten, således også fastlæggelse af samtlige takster til årlig godkendelse i 
kommunalbestyrelsen. 
 

KAPITEL 1  

Vedtægtens område  
 
Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg, der er eller vil blive 
tilsluttet eller tilknyttet Vestforsyning Spildevand A/S.  
 
Vedtægten gælder således for områder, der til enhver tid er omfattet af en vedtaget 
spildevandsplan samt for privatejede spildevandsanlæg, hvor ejendommen er kontraktligt 
tilknyttet Vestforsyning Spildevand A/S.  
 
Vedtægten gælder endvidere for modtagelse og behandling af slam, fedt og spildevand 
på Vestforsyning Spildevand A/S' renseanlæg. 
 
Ejendomme udenfor spildevandsplanens kloakoplande kan efter tilladelse fra Holstebro 
Kommune og efter aftale med Vestforsyning Spildevand A/S tilkobles 
spildevandsforsyningsselskabet.  
 
Der betales tilslutningsbidrag efter denne vedtægt. For ejendomme beliggende uden for 
kommunegrænsen aftales vilkårene for tilslutning i hvert enkelt tilfælde. 
 
For ejendomme beliggende uden for kommunegrænsen aftales vilkårene for tilslutning i 
hvert enkelt tilfælde. 
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KAPITEL 2  

Definitioner  

2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. 
 
En boligenhed defineres som en én familiebolig med selvstændigt køkken og vil således 
omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i 
etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende.  
 
Ved en erhvervsejendom forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse 
alene - herunder også ejendomme med blandet bolig og erhverv.  
 
Ved en ejendoms grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der 
fremgår af noteringer i matriklen, jf. udstykningsloven.  
 
Ved anlæg til vejafvanding forstås rendestensbrønde med stik til og med tilslutningen til 
Vestforsyning Spildevand A/S’ hovedledning. Endvidere omfatter anlæg til vejafvanding 
spildevandsanlæg, der udelukkende har til formål at afvande vejen. Anlæg til vejafvanding 
etableres, ejes, drives og vedligeholdes af den pågældende vejmyndighed/-ejer.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til ved gravitation at aftage spildevand fra 
stueplan. Det vil sige, at spildevandet selv skal kunne løbe væk, kun ved brug af 
tyngdekraften. 
 
Hvis stueplan kotemæssigt ligger så lavt, at vandet ikke kan løbe selv til 
spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg - altså ikke kan gravitere, vil 
Vestforsyning Spildevand A/S etablere en anden løsning, typisk en pumpeløsning, der 
sikrer at spildevandet kan afledes fra stueplan. Pumpestationen placeres typisk tæt på 
huset, og er forsyningens ejendom. Pumpestationen tinglyses/ deklareres, hvis det 
vurderes nødvendigt.  
 
Forsyningen afholder alle udgifter til etablering, drift og vedligehold af pumpestationen 
fremadrettet. Omkostningerne til etablering af ledninger på privat grund påhviler dog 
fortsat grundejeren.  
 
Ved kontraktligt medlemskab af Vestforsyning Spildevand A/S, jf. Betalingslovens §7a, 
forstås, at Vestforsyning Spildevand A/S forestår etablering, drift og vedligeholdelse af en 
påbudt decentral spildevandsløsning, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, der etableres på en 

 
Ved spildevandsanlæg forstås åbne, såvel som lukkede ledninger og andre anlæg, som 
tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, forinden det udledes til vandløb, søer 
eller havet, afledes til jorden eller andet.  
 
Ved en ejendom forstås i denne Betalingsvedtægt: 
1) et matrikelnummer eller  
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boligejendom anvendt til helårsbeboelse, når grundejeren accepterer og underskriver en 
kontrakt om at være kontraktligt tilknyttet Vestforsyning Spildevand A/S.  
 
Herved stilles grundejeren som om denne var tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets 
spildevandsanlæg.  
 
Af kontrakten fremgår ansvarsfordelingen mellem Vestforsyning Spildevand A/S og 
grundejeren, og grundejeren stilles, som om dennes ejendom var tilsluttet 
spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. 
 
Ved andre spildevandsanlæg forstås alle anlæg, der ikke ejes og drives af Vestforsyning 
Spildevand A/S, og som er etableret efter den 1. januar 2010.  
 
Andre spildevandsanlæg er endvidere anlæg etableret før 1. januar 2010, som ikke er 
drevet og/eller vedligeholdt af den tidligere kommunale spildevandsforsyning. 
 
 

KAPITEL 3  
 
Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S’ opgaver  
 
Vestforsyning Spildevand A/S forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af alle 
spildevandsanlæg i Holstebro Kommune, bortset fra andre spildevandsanlæg, der ikke er 
etableret i henhold til Betalingslovens § 7a.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S forsyner derudover nogle ejendomme i Struer Kommune 
med samme rettigheder som ejendomme i Holstebro Kommune.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde 
spildevandsanlæg, der er etableret i henhold til Betalingslovens § 7a.  
 
I områder, der i Holstebro Kommunes Spildevandsplan er udlagt som kloakopland, fører 
Vestforsyning Spildevand A/S en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til 
områdeafgrænsningen for andre spildevandsanlæg, når Holstebro Kommune har meddelt 
grundejeren og Vestforsyning Spildevand A/S en frist for tilslutning til Vestforsyning 
Spildevand A/S’ spildevandsanlæg.  
 
Det er Holstebro Kommune, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være 
gennemført, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28. 
 
Tilslutning af nye ejendomme til Vestforsyning Spildevand A/S afsluttes ved ejendommens 
grundgrænse. Hvor det er muligt, placeres skelbrønd/e umiddelbart indenfor 
grundgrænsen. Skelbrønd/e er efter etablering grundejerens ejendom.  
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Skelbrøndene placeres for at lette tilslutningen for ejendommen samt for at give en 
fremtidig rensemulighed på kloaksystemet. En ejendom forsynes med kun én stikledning 
til regnvand og/eller spildevand i henhold til retningslinjerne i Holstebro Kommunes 
Spildevandsplan.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S kan efter aftale med en grundejer fremføre en eller flere 
ekstra stikledninger frem til ejendommens grundgrænse, mod at grundejeren betaler 
markedsprisen herfor. 
 
Alle ejere af fast ejendom inden for et i spildevandsplanen afgrænset kloakopland er i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4, forpligtigede til at tilslutte sig Vestforsyning 
Spildevand A/S’ spildevandsanlæg, når Vestforsyning Spildevand A/S har ført stik frem til 
ejendommens grundgrænse, og er fra dette tidspunkt forpligtet til at betale 
spildevandsanlæg m.v., i overensstemmelse med denne vedtægts bestemmelser.  
 
Grundejeren er ansvarlig for etablering, drift og vedligehold af brønde og ledninger 
indenfor grundgrænsen.  
 
Skelbrønde etableres af Vestforsyning Spildevand A/S, hvorefter grundejeren overtager 
brønden og den fremtidige drift og vedligeholdelse.  
 
Vestforsyning Spildevand modtager som udgangspunkt ikke drænvand. I tilfælde hvor et 
omfangsdræn kan tilsluttes separat regnvandssystem, kan der dog laves aftale med 
Vestforsyning Spildevand A/S om tilledning. 
 
 

KAPITEL 4  

Vestforsyning Spildevand A/S’ udgifter og indtægter  
 
Vestforsyning Spildevand A/S afholder udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og 
administration af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg og privatejede 
spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet spildevandsforsyningsselskabets efter 
lovens § 7a, samt til den fælles, obligatoriske tømningsordning.  
 
Yderligere afholder forsyningen udgifter til forrentning af optagne lån, moms, skatter, 
afgifter og afskrivninger samt udgifter til dækning af opgaver som falder ind under fonde 
som har til formål at fremme og udvikle vandteknologi.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S’ udgifter dækkes af indtægter i form af tilslutningsbidrag, 
vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag fra tilsluttede og kontraktligt tilknyttede 
afledere af spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S’ udgifter til den fælles, obligatoriske tømningsordning 
dækkes af bidrag fra brugerne af den fælles, obligatoriske tømningsordning.  
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For den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke udformes et selvstændigt 
regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af den kommunale 
tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S’ indtægter m.v. fastsættes på baggrund af Vestforsyning 
Spildevand A/S’ samlede udgifter under iagttagelse af de af Forsyningssekretariatet 
udmeldte økonomiske rammer for forsyningen.  
De økonomiske rammer udmeldes som en opkrævningsret for forsyningen.  
 
Taksterne for vandafledningsbidrag og tilslutning m.v., fastlægges som minimum én gang 
årligt i et af Vestforsyning Spildevand A/S udarbejdet takstblad. Takstbladet godkendes 
årligt af Holstebro Kommune og Struer Kommune.  
 
Derudover opkræves en række gebyrer: 

• Rykkerskrivelse nr. 1  
• Lukkevarsel/inkassomeddelelse rykker nr. 2  
• Lukkebesøg  
• Genoplukning inden for normal åbningstid  
• Betalingsaftale  
• Inkassobesøg  
• Fogedforretning, udkørende  
• Selvaflæsningskort, rykker  
• Aflæsningsbesøg  
• Flytteopgørelse ved selvaflæsning  
• Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg  
• Nedtagning at måler  
• Genetablering af måler  
• Ekstraordinær måleraflæsning med regning  
• Udskrift at regningskopi  
• Målerundersøgelse på stedet  
• Udbringning at måler  
• Betalingsservice 

  
Gebyrerne fremgår af et særligt takstblad godkendt af Holstebro og Struer Kommuner. De 
i takstbladet nævnte gebyrer kan ændres af Vestforsyning Spildevand A/S ved 
efterfølgende godkendelse af Holstebro og Struer Kommuner. Gebyrændringerne vil få 
virkning for forbrugerne 2 mdr. efter takstbladets offentliggørelse på www.vestforsyning.dk  
 
 
 

http://www.vestforsyning.dk/
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KAPITEL 5  

Bidrag  
 

A. Tilslutningsbidrag  
Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været 
tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab eller før 1. 
januar 2010 til et offentligt spildevandsanlæg.  
 
Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der udgør 30.000 kr. eksklusive 
moms (1997-niveau) for en boligenhed og 30.000 kr. eksklusive moms (1997-niveau) pr. 
påbegyndt 800 m2 grundareal for erhvervsejendomme i byzone.  
 
For ejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra ejendommens 
bebyggede og spildevandsproducerende areal og en skønnet bebyggelsesprocent.  
 
For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.  
 
For ejendomme, der kun er tilsluttet for spildevand fastsættes tilslutningsbidraget til 60 
pct. af standardtilslutningsbidraget. For ejendomme der kun er tilsluttet for tag- og 
overfladevand fastsættes tilslutningsbidraget til 40 pct. af standardtilslutningsbidraget.  
 
Hvis ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for 
denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. 
af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.  
 
Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves fra ejendomme, der er blevet 
pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juni 1992.  
 
Dispensationsmulighed  
Tilslutningsbidraget kan i særlige tilfælde fastsættes lavere end anført ovenfor, dog aldrig 
lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget.  
 
Dispensation gives rent undtagelsesvist og kun når tilslutningsbidraget, som skal 
opkræves, er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen.  
 
Dispensationsansøgninger vurderes individuelt af Vestforsyning Spildevand A/S fra sag til 
sag.  
 
Som alternativ til dispensation for erhvervsejendomme kan grundejer ansøge Holstebro 
Kommune om tilladelse til matrikulær opdeling af ejendommen i henholdsvis 
spildevandsproducerende og ikke-spildevandsproducerende ejendom.  
 
Ejendommen med et spildevandsproducerende areal tilsluttes forsyningen og der betales 
tilslutningsbidrag efter gældende regler.  
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Forfaldstidspunkt  
Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når Vestforsyning Spildevand A/S har ført 
stikledning frem til ejendommens grundgrænse - dvs. når der foreligger mulighed for 
fysisk tilslutning af ejendommen til et spildevandsanlæg som er sat i drift. 
 
Pristalsregulering  
Tilslutningsbidraget reguleres i henhold til § 2, stk. 9 i Betalingsloven. Basis er 30.000 kr. 
ekskl. moms i 1997-niveau for en boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m2 grundareal for 
erhvervsejendomme. Beløbet indeksreguleres årligt efter det af Danmarks Statistik 
udarbejdede entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder. 
Indekset var i 2. kvartal 1997 på 109,09.  
 
Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Vestforsyning Spildevand A/S’ til enhver tid 
gældende takstblad.  
 
Supplerende tilslutningsbidrag  
Efter Betalingsloven kan supplerende tilslutningsbidrag opkræves i følgende tilfælde: 
 
Matrikulære ændringer af boligejendomme  
Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den 
eller de frastykkede parceller, når den eller de udstykkede parceller ikke ved udstykningen 
er forsynet med stik, og når Vestforsyning Spildevand A/S som følge heraf fører stik frem 
til den eller de frastykkede parcellers grundgrænse.  
 
Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone  
Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en 
erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:  
Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, 
minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før 
arealforøgelsen. 
 
Det supplerende tilslutningsbidrag kan kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet 
overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag.  
 
Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende 
tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, 
før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet 
efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, 
der nu fremgår af Betalingslovens § 2, stk. 8.  
 
Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:  
Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der 
udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt 
blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes.  
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Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det 
standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den 
frastykkede ejendom.  
 
Bidraget opkræves, når Vestforsyning Spildevand A/S fører stik frem til den frastykkede 
ejendoms grundgrænse - dvs. når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den 
frastykkede ejendom til et spildevandsanlæg der er sat i drift.  
 
Ændringer i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone  
Ved forøgelse af det bebyggede bruttoetageareal for erhvervsejendomme i landzone 
opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:  
Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det 
bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for 
ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. 
 
Hvis en erhvervsejendom i landzone overgår til byzone, opkræves et supplerende 
tilslutningsbidrag svarende til forskellen mellem det tilslutningsbidrag, der kan beregnes 
før og efter ændringen. 
 
Byggemodninger  
Inden Vestforsyning Spildevand A/S påbegynder byggemodning af et nyt område, der er 
udstykket ved kommunal eller privat foranstaltning, kan Vestforsyning Spildevand A/S 
kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag svarende til den 
bebyggelsesplan, der foreligger på byggemodningstidspunktet eller alternativt efter 
beskrivelserne i lokalplanen.  
 
For erhvervsbyggemodninger kræves sikkerhedsstillelse for tilslutningsbidrag svarende til 
det samlede areal af det byggemodnede areal.  
 
Eventuel sikkerhedsstillelse kræves i form af tilfredsstillende bankgaranti eller lignende.  
 
Når byggemodner ønsker Vestforsyning Spildevand A/S’ medvirken til kloakering af et 
område i henhold til spildevandsplanen, skal der på forhånd indgås aftale om vilkårene for 
kloakeringen med Vestforsyning Spildevand A/S. 
 
Afdragsordning ved påbud efter miljøbeskyttelsesloven  
Ejere af ejendomme, der har fået påbud om tilslutning eller forbedret rensning efter 
miljøbeskyttelseslovens §28, stk. 4 eller § 30, stk. 1, kan i visse situationer få et tilbud på 
etablering af det nødvendige spildevandsanlæg, samt en afdragsordning for betaling af 
omkostningerne og et eventuelt tilslutningsbidrag.  
 
Ansøgning om at blive omfattet af ordningen skal indgives til Holstebro Kommune ved 
udfyldelse af et ansøgningsskema, som vedlægges årsopgørelser for alle beboere i 
ansøgerens husstand.  
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Ordningen omfatter ejendomsejere med en samlet årlig husstandsindkomst på under 
300.000 kr. (2015-niveau). Beløbet forhøjes med 39.300 kr. (2015-niveau) pr. 
hjemmeboende barn under 18 år for op til fire børn.  
 
De nævnte beløb reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks.  
Afdragsperioden er 20 år.  
 
Omkostningerne ved etablering af det nødvendige spildevandsanlæg og et eventuelt 
tilslutningsbidrag tillægges et beløb til dækning af risiko, administrationsomkostninger og 
renter. Sidstnævnte beløb fastsættes som den effektive rente på en 10-årig dansk 
statsobligation opgjort på tidspunktet for indgåelse af aftalen om en afdragsordning tillagt 
5,0 procentpoint.  
 
Som sikkerhed for betalingerne i henhold til afdragsaftalen skal Vestforsyning Spildevand 
A/S tinglyse et skadesløsbrev med oprykkende prioritet på ejendommen. 
 

B. Vandafledningsbidrag  
Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg 
eller er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen under Vestforsyning Spildevand A/S, betaler 
vandafledningsbidrag.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S opkræver vandafledningsbidrag hos ejerne af de tilsluttede 
eller kontraktligt tilknyttede ejendomme.  
 
I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til 
Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, 
skal der også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand.  
 
Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds 
fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der 
særskilt af Holstebro Kommune tillades tilledt Vestforsyning Spildevand A/S’ 
spildevandsanlæg. 
 
Endvidere gælder det drænvand, som er at sidestille med spildevand, bortset fra vand fra 
omfangsdræn, hvis det undtagelsesvist af Holstebro Kommune tillades afledt til 
Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg. 
 
Holstebro Kommune fremsender den meddelte tilladelse til Vestforsyning Spildevand A/S 
senest 8 dage før tilledning af spildevand til spildevandsanlægget påbegyndes.  
 
Der betales endvidere vandafledningsbidrag for vand forbrugt på ”byggemålere” i 
Vestforsyning Spildevand A/S’ forsyningsområde. Vestforsyning opkræver i disse 
situationer vandafledningsbidraget hos grundejeren af ejendommen, hvorfra spildevandet 
tilledes.  
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Opkrævning af vandafledningsbidrag sker på baggrund af måling af tilledning af vand til 
spildevandsanlæg ved brug af en flowmåler for tilledningen.  
 
Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en 
permanent tilslutning til Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg, men hvor der 
sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder - fra såkaldte ”gæstetilledninger”. 
Gæstetilledning kan f.eks. ske fra mobile slagtebusser eller fiskebiler.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S opkræver i disse situationer vandafledningsbidraget hos 
den, der er ansvarlig for tilledningen af spildevandet.  
Alle afregningsmålere skal være godkendt af Vestforsyning Vand A/S, den almene 
vandforsyning i området eller af Vestforsyning Spildevand A/S for at målerdata anses for 
at være valide til afregning.  
 
Pr. 6. september 2013 er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af 
vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et 
vandforbrug større end 500 m3 vand om året.  
 
Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den 
variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, 
der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og 
med 20.000 m3 (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000 m3 (takst 3).  
 
Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af 
spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin 
multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin.  
 
Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige 
vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen.  
 
Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1.  
 
Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede 
betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter 
Betalingslovens §2b.  
 
Det variable bidrag (bidraget pr. m3) og det faste bidrag fastsættes én gang årligt af 
Vestforsyning Spildevand A/S på grundlag af opgjorte omkostninger samt de rammer der 
udmeldes af Forsyningssekretariatet.  
 
Den faste del af vandafledningsbidrag må maksimalt være på 500 kr. inkl. moms i 2000-
niveau. 
 
Den maksimale grænse på 500 kr. inkl. moms reguleres årligt efter Danmarks Statistiks 
entreprisereguleringsindeks for anlægsarbejder, delindeks for jordarbejder. Indekset var i 
2. kvartal 2000 på 120,53.  
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Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes 
Vestforsyning Spildevand A/S.  
 
Den faste del af vandafledningsbidraget betales fra det tidspunkt, hvor grundejeren har 
tilsluttet spildevandsanlægget gennem lukket ledning på privat grund, dvs. når der 
foreligger en fysisk tilslutning af ejendommen til Vestforsyning Spildevand A/S’ 
spildevandsanlæg, selvom der på dette tidspunkt ikke har været en faktisk afledning af 
spildevand fra ejendommen.  
 
Ved ikke permanente tilslutninger og ved gæstetilledning til Vestforsyning Spildevand A/S 
betales alene den variable del af vandafledningsbidraget. Ejendomme, der er kontraktligt 
tilknyttet Vestforsyning Spildevand A/S efter Betalingslovens § 7a, betaler det faste og det 
variable vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i 
brug. 
 
Vandafledningsbidragets størrelse  
Vandafledningsbidraget udgøres af et fast bidrag samt et variabelt bidrag. 
 
Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen.  
 
Det variable bidrag afregnes pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. 
 
1. Boligenheder  
For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er 
krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug multipliceret med 
kubikmetertaksten for trin 1. 
 
I tilfælde, hvor der afledes spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S, uden at der har 
været et vandforbrug, f.eks. ved genanvendelse af regnvand til toiletskyl eller tøjvask, 
afregnes vandafledningsbidraget desuden fra det målte forbrug af genanvendt regnvand.  
 
Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales 
vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at 
Vestforsyning Spildevand A/S har modtaget skriftlig underretning om, at 
vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler.  
 
For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalforbruget 
til højst 170 m3 pr. år.  
 
2. Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår  
For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige 
vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug eller efter 
afløbsmåler under hensyntagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3.  
 
Eksempel:  



13 
 

En ejendom med et årligt vandforbrug på 30.000 m3 betaler for de første 500 m3 efter den 
højeste takst (takst 1), for de næste 19.500 m3 efter den mellemste takst (takst 2) og for 
de resterende 10.000 m3 efter den laveste takst (takst 3).  
 
Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden 
grund ikke tilledes kloaksystemet.  
 
For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til 
erhvervsdelen, dvs. den primære produktion.  
 
Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en 
bimåler.  
 
Alternativt kan der placeres en måler på virksomhedens samlede afledning af spildevand.  
 
Fradraget gives på baggrund af en konkret måling, og alle installationer af bimåler eller 
afløbsmåler kræver Vestforsyning Spildevand A/S’ godkendelse. 
 
Udgifterne til installation af målere samt Vestforsyning Spildevand A/S’ omkostninger ved 
eftersyn og godkendelse af installationen afholdes af virksomheden.  
 
Der faktureres et administrationsgebyr pr. måler pr. år for håndtering af fradraget til 
virksomhedens ejer.  
Fradrag kan endvidere gives ved at vandforbruget, som ikke går i kloaksystemet, 
dokumenteres med en beregningsmetode der kan godkendes af Vestforsyning Spildevand 
A/S. 
 
Erhvervsejendommen, som ønsker fradrag, afholder omkostningerne til beregningerne. 
 
3. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår  
For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på 
markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet 
vandforbrug eller efter afløbsmåler.  
 
Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1.  
 
Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige 
vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden 
grund ikke tilledes spildevandsanlægget.  
 
Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse.  
 
4. Ejendomme med blandet anvendelse  
For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, 
beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del 
af vandforbruget.  
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Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. 
efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som 
ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved 
tilmelding til trappemodellen.  
 
Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. 
 
Eksempel:  
Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er 10.000 m3. Ejendommens ejer har ved 
trappetilmeldingen opgivet, at 40% af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, 
der opererer på markedsvilkår.  
 
Ejendommen opkræves á conto således:  
• 4.000 m3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m3 afregnes efter takst 1 og 3.500 m3 
afregnes efter takst 2.  
• 6.000 m3 afregnes efter takst 1.  
 
Samlet set skal ejendommen afregnes således:  
6.500 m3 afregnes efter takst 1, og 3.500 m3 afregnes efter takst 2.  
Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til 
9.000 m3, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning.  
 
Ejendommens endelige afregning bliver således:  
• 3.600 m3 afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m3 afregnes efter takst 1, og 3.100 m3 
afregnes efter takst 2.  
• 5.400 m3 afregnes efter takst 1.  
 
Samlet set skal ejendommen afregnes således: 5.900 m3 afregnes efter takst 1 og 3.100 
m3 afregnes efter takst 2.  
 
Den procentdel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det 
samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes 
ved den endelige afregning. 
 
Målerdata  
Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet Vestforsyning Spildevand 
A/S og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, skal medvirke til aflæsning af 
vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til 
Vestforsyning Spildevand A/S.  
 
Hvis ejeren af en tilsluttet eller tilknyttet ejendom ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af 
vandmåleren, kan Vestforsyning Spildevand A/S fastsætte et skønnet forbrug for 
ejendommen.  
 
Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 170 m3 år. 
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For erhverv skønnes forbruget ud fra vandforbruget hos lignende erhverv.  
 
Andre vandforsyninger end Vestforsyning Vand A/S samt grundejere med egen 
vandindvinding, skal én gang årligt udlevere oplysninger til Vestforsyning Spildevand A/S 
om eventuelt skift og justering af vandmålere m.v. (stamoplysninger) inden for det seneste 
kalenderår.  
 
De andre vandforsyninger kan for udlevering af oplysninger opkræve et 
administrationsbidrag.  
 
Ledningsbrud  
I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på en 
vandforsyningsledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere en 
ejendoms vandforbrug, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af 
vandafledningsbidraget, når der foreligger dokumentation for, at vandet ikke er tilledt 
spildevandsanlægget.  
 
Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af 
vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i 
vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation 
for, at vandet ikke er tilledt kloakken. 
 
Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag  
Tilledning af afværgevand, vand fra grundvandssænkning, kølevand og filterskyllevand 
afregnes efter ”princip for fritagelse - eller nedsættelse - af vandafledningsbidraget ved 
afledning af visse typer spildevand til det offentlige spildevandsanlæg”.  
 

C. Særbidrag  
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt 
afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift 
af Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg.  
 
Særbidraget opkræves af Vestforsyning Spildevand A/S i overensstemmelse med 
reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet 
spildevand.  
 
Grænseværdier  
Ved særligt forurenet spildevand forstås spildevand, der indeholder:  
a) mere end 1.600 mg/l organisk stof, der er opgjort som COD,  
b) mere end 100 mg/l total-kvælstof eller  
c) mere end 15 mg/l total-fosfor.  
 
Spildevand med indhold af de pågældende stoffer under disse grænseværdier vil ikke 
blive påregnet særbidrag. Vestforsyning Spildevand A/S kan fastsætte grænseværdier for 
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andre indholdsstoffer i spildevandet, som giver anledning til særlige foranstaltninger i 
forbindelse med etablering og drift af Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg.  
 
Prøvetagning  
Opgørelsen af forureningsindholdet i spildevand fra de enkelte virksomheder sker ud fra 
de officielle analyser, der skal tages hvert år iht. den enkelte virksomheds 
tilslutningstilladelse.  
 
Beregning af særbidrag 
Særbidraget beregnes som en sum af driftsudgifterne til de særlige foranstaltninger, 
afskrivninger af disse foranstaltninger, administrationsudgifter og evt. driftsindtægter. 
 
Opkrævning  
Særbidraget beregnes umiddelbart efter årsskiftet hvert år og opkræves inden udgangen 
af 1. kvartal for det forgangne år. 
 

D. Vejbidrag  
 
1. Statsveje  
For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 
matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Vestforsyning Spildevand A/S’ 
spildevandsanlæg.  
 
Bidraget beregnes ved brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det 
matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Vestforsyning Spildevand A/S’ 
spildevandsanlæg.  
 
2. Kommunale veje og private fællesveje  
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et 
årligt bidrag til kloakforsyningen på 6 pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, 
herunder udgifter til etablering af pumpestationer, forsinkelsesbassiner, 
overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 
 
De årlige vejbidrag for kommunen skal hvert år beregnes på baggrund af de faktiske 
anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år.  
 

E. Andre spildevandsanlæg  
 
1. Vestforsyning Spildevand A/S’ overtagelse af eksisterende andre 
spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets 
spildevandsanlæg 
Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at overtage andre spildevandsanlæg, som 
Holstebro Kommune gennem den kommunale spildevandsplan træffer beslutning om skal 
overtages og drives, som en del af Vestforsyning Spildevand A/S’ spildevandsanlæg.  
 



17 
 

Vestforsyning Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs 
værdi. Værdiansættelsen sker ud fra en konkret vurdering af anlæggets tilstand.  
 
Som grundlag for vurderingen skal der foreligge en TV-inspektion og tegninger over 
anlægget. Herudover vil anlæggets alder, normer og kutymer på anlægstidspunktet, 
driftserfaring m.v. indgå i den endelige bedømmelse.  
 
I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af 
taksationskommisionen.  
 
Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. De 
berørte ejendomme opkræves tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter 
vedtægtens regler.  
 
2. Vestforsyning Spildevand A/S’ overtagelse af eksisterende andre 
spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet 
spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg 
 
Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet til at overtage ejerskabet samt driften af andre 
spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet kloakforsyningen, når Holstebro Kommune 
gennem kommunens spildevandsplan træffer beslutning herom.  
 
Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten, og 
der opkræves vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs 
værdi. Værdiansættelsen sker ud fra en konkret vurdering af anlæggets tilstand. Som 
grundlag for vurderingen skal der foreligge en TV-inspektion og tegninger over anlægget. 
Herudover vil anlæggets alder, normer og kutymer på anlægstidspunktet, driftserfaring 
m.v. indgå i den endelige bedømmelse. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om 
godtgørelsens størrelse af taksationskommisionen. 
 
3. Vestforsyning Spildevand A/S’ overtagelse af spildevandsanlæg udført som 
privat byggemodning  
Udførelse af privat byggemodning kræver Holstebro Kommunes tilladelse. Hvis anlægget 
forudsættes overtaget af Vestforsyning Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget 
udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved Vestforsyning 
Spildevand A/S’ overtagelse af anlægget.  
 
Endvidere skal der foreligge aftale om anlæggets udformning, materialevalg, 
dimensionering m.v., så spildevandsanlægget lever op til de standarder, Vestforsyning 
Spildevand A/S etablerer spildevandsanlæg efter.  
 
Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk 
godtgørelse for anlæggets værdi.  
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De berørte ejendomme betaler vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige 
bestemmelser herom.  
 
4. Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes kloakforsyningen  
For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsforsyningsselskabets 
spildevandsanlæg, fastsætter Vestforsyning Spildevand A/S et tilslutningsbidrag. Bidraget 
for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme i henhold til denne vedtægts regler. 
 
5. Bestemmelser for andre fælles spildevandsanlæg  
Når flere ejendomme skal tilsluttes et fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet og/eller 
vedligeholdt af Vestforsyning Spildevand A/S, skal der oprettes et spildevandslaug, der 
varetager etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget.  
 
Spildevandslauget skal endvidere udarbejde vedtægter for spildevandsanlægget, der bl.a. 
skal indeholde en udgiftsfordeling på de berørte ejendomme - herunder udgifter til betaling 
af spildevandsafgifter og vedligeholdelse m.v.  
 
De endelige vedtægter skal tinglyses på de tilsluttede ejendomme.  
 
F. Udtræden af kloakforsyningen (ophævelse af tilslutningspligten til 
Vestforsyning Spildevand A/S  
 
1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren  
 
Hvis Holstebro Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere 
oplande, hvor kommunen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af et af 
Vestforsyning Spildevand A/S kloakeret opland for hele eller dele af det tilledte 
spildevand, og der er indgået eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen 
mellem Vestforsyning Spildevand A/S og grundejerne inden for de pågældende oplande, 
kan Vestforsyning Spildevand A/S foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis 
udtræden af kloakforsyningen.  
 
Udgangspunktet er dog, at der ikke sker tilbagebetaling, da Vestforsyning Spildevand A/S 
allerede har afholdt de anlægsudgifter, som tilslutningsbidraget skal dække.  
 
Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør 
tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m2 maksimalt 40 pct. af det 
tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om 
ejendommens udtræden indgås.  
 
Hvis en boligejendom/erhvervsejendom udtræder for alt spildevand, kan Vestforsyning 
Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt 
svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, 
hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.  
 
2. Økonomisk kompensation til Vestforsyning Spildevand A/S  
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Hvis Vestforsyning Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige 
foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og 
at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Vestforsyning 
Spildevand A/S, når en ejendom udtræder af kloakforsyning, kræve økonomisk 
kompensation.  
 
Den kompensation Vestforsyning Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret 
vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.  
 
3. Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling  
Når Holstebro Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er 
indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyningen, kan Vestforsyning Spildevand A/S 
fastsætte en frist for accept af et eventuelt tilbud om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. 
 
G. Genindtræden i spildevandsforsyningsselskabet  
En ejendom, der tidligere helt eller delvist er udtrådt af et af Vestforsyning Spildevand A/S 
kloakeret opland, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at 
aflede spildevand til Vestforsyning Spildevand A/S) pålignes tilslutningsbidrag.  
 
Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Vestforsyning Spildevand A/S 
har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det 
tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.  
 
Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af 
tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum 
udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 
 

KAPITEL 6  

Bidrag til den fælles, obligatoriske tømningsordning for 
bundfældningstanke 

Bidraget fremgår af Vestforsyning Spildevand A/S’ til enhver tid gældende takstblad. 
 

 
Der er udarbejdet et selvstændigt regulativ for tømning af bundfældningstanke.  
 
Taksten for tømning af bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig 
selv.  
 
Bidrag til tømningsordningen fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen 
det pågældende år.  
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KAPITEL 7  

Fælles bestemmelser  
 
Såfremt bidrag efter denne vedtægt ikke betales rettidigt, er Vestforsyning Spildevand A/S 
berettiget til at sende fordringerne til inddrivelse hos SKAT eller i øvrigt at iværksætte 
civile retsskridt til inddrivelse af fordringen.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S er berettiget til at opkræve gebyr for forsinket betaling i 
forbindelse med, at der rykkes for betaling, lige som Vestforsyning Spildevand A/S kan 
kræve betaling for omkostningerne til inddrivelse.  
 
Bidrag, som ikke betales til forfaldstid, tillægges renter efter gældende regler herom.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt 
i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler og forelægge disse ændringer til 
godkendelse ved Holstebro og Struer Kommuner.  
 
Vestforsyning Spildevand A/S’ afgørelser og vedtagelser efter Betalingsloven kan ikke 
indbringes for administrativ myndighed.  
 
Holstebro og Struer Kommuners afgørelser og vedtagelser efter Betalingsloven kan ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed.  
 
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med kloakforsyningen for: Nævnenes 
Hus  
Toldboden 2  
8800 Viborg  
 
Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation.  
 
Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang sat til 100 kr.  
 
Er der ikke fundet en rimelig løsning ved mediation, kan der klages til 
Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr.  
Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.  
 
Nævnenes Hus kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen 
på det omtvistede beløb, som betingelserne for indbringelse af klager.  
 
Læs nærmere herom på www.naevneneshus.dk. Vestforsyning Spildevand A/S’ 
forbrugere kan rejse sag ved de almindelige domstole i relation til indsigelser mod 
opkrævning af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag m.v. 
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KAPITEL 8  

Vedtægtens godkendelse og ikrafttræden  
 
Holstebro Kommune godkendte denne betalingsvedtægt for hhv. Holstebro og Struer 
Kommune den 22. februar 2022.  
 
I henhold til Betalingsloven fremgår af § 3 at, hvis et spildevandsforsyningsselskab 
modtager spildevand fra flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at den ene 
kommunalbestyrelse godkender bidrag og betalingsvedtægten for de øvrige kommuner.  
 
Struer Kommune har på byrådsmødet den 28. november 2017 godkendt at Struer 
Kommune indgår aftale med Holstebro Kommune om kompetenceoverdragelse.  
Struer Kommune har således overdraget kompetencen til Holstebro Kommune vedr. 
godkendelse af betalingsvedtægter og takster for Vestforsyning Spildevand A/S fremover.  
 
Vedtægten træder i kraft 1. april 2022. 
Samtidig ophæves Betalingsvedtægt af 1. januar 2018.  
 
 
For Vestforsyning Spildevand A/S  
 
 
 
 
Pernille Bloch           Christian Hagelskjær 
Bestyrelsesformand   Adm. Direktør 
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Nupark 51 
7500 Holstebro 
Tlf.: 93127300 
www.vestforsyning.dk 
info@vestforsyning.dk 
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