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Takster 

Abonnement pr. spildevandsførende stik 624,25 kr. 

Vandafledningsbidrag pr. m3  

- Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m3 pr. år 24,14 kr. 

- Trin 2: Vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20,000 m3 pr. år 19,31 kr. 

- Trin 3: Vandforbrug over 20,000 m3 pr. år 9,66 kr. 

Trin 1-3 gælder alene for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på  

markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013. 

 

Trin 1 gælder for alle almindelige forbrugere uanset m3 vandforbrug pr. år.  

  

Særbidrag pr. kg:  

Organisk stof (COD), kulstof (N) og fosfor (P) Efter regning opgjort 

iht. regnskabstal 

Klorid* Efter regning opgjort 

iht. regnskabstal 

*Særbidrag for klorid benyttes, hvis grænseværdien bliver   

   overskredet. 

 

  

Tømning af tanke udenfor tømningsordning  

- Aflevering af ikke-afvandet septisk slam fra bundfældningstanke  

  fedtudskillere pr. m3 

165,00 kr. 

- Aflevering af spildevand fra samletanke pr. m3 15,00 kr. 

- Aflevering af afvandet septisk slam pr. m3 850,00 kr. 

- Aflevering af slam fra mindre renseanlæg pr. m3 råslam 130,00 kr. 

 

Tilslutningsbidrag  

Lovfastsat standardtilslutningsbidrag pr. boligenhed, pr. påbegyndt 800 m2 

grundareal for erhvervsejendomme udgør p.t. 

51.750,00 kr. 

 

Øvrige ydelser 

Tømning af bundfældningstanke mv.  

- Tømning af bundfældningstanke, herunder septiktanke mv.  

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 

max. 4,4 m3, pr. år 

425,00 kr. 
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- Ud over 1 bundfældningstank pr. ejendom, tømning pr. bundfældningstanke 

på 4,4 m3, pr. år 

300,00 kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 4,5 

m3 til 7,9 m3, pr. år 

850,00 kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 8 

m3 til 12 m3, pr. år 

1.275,00 kr. 

(Tømningen foretages hvert år)  

  

- Ekstra årlig tømning rekvireret af kunden   

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 

max. 4,4 m3, pr. år 

425,00 kr. 

- Ud over 1 bundfældningstank pr. ejendom, tømning pr. bundfældningstanke 

på max. 4,4 m3, pr. år 

300,00 kr. 

- Bundfældningstanke(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 

4,5 m3 til 7,9 m3, pr. år 

850,00 kr. 

- Bundfældningstank(e) pr. ejendom, tømning af 1 bundfældningstank på 8   

  m3 til 12 m3, pr. år 

1.275,00 kr. 

(Tømningstidspunktet fastsættes ved aftaleindgåelsen)  

  

- Forgæves kørsel pr. gang 475,00 kr. 

 


