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Regn - og spildevand Enhed Inkl. moms ekskl. moms 

                        Afgifter på regn- og spildevand afledt til offentlig kloak    

Vandafledningsbidrag, pr. m³ aflæst på vandmåler kr./m³          48,45            38,76  
Ejendom uden måler (afregnes for 170 m³) kr./år      8.236,50       6.589,20  
Regnvand anvendt i husholdning, uden måler på regnvandsanlæg (afregnes for 40 m³) kr./år 1.938,00 1.550,40 
Fritidshus uden måler (afregnes for 70 m³)  kr./år      3.391,50       2.713,20  
Fast afledningsbidrag - pr. ejendom kr./år         571,40          457,12  
Statsveje, pr. m² vejareal (afregnet for 0,12 m³ pr. m² tilsluttet vejareal)  kr./m²            5,81             4,65 
    
    Afgifter på spildevand afledt til offentlig kloak fra erhverv med stort vandforbrug    

Vandafledningsbidrag for forbruget op til 500 m³ pr år. 

 
kr./m³          48,45           38,76 

Reduceret vandafledningsbidrag for forbruget fra 500 til 20.000 m³ pr år. 

 
kr./m³ 44,55 35,64 

Reduceret vandafledningsbidrag for forbruget over 20.000 m³ pr år. 

 
kr./m³ 36,80 29,44 

    

Afgifter uden for kloakopland (statsafgift - ikke momspligtigt)     

For ejendomme med vandmåler opkræves nedenstående efter målt forbrug.     
For ejendom uden måler opkræves for 170 m³ pr. år.      
For fritidshus uden måler opkræves for 70 m³ pr. år.     
    
 0.      Spildevandshåndtering uden udledning  kr./m³  0,00 
 1.      Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse kr./m³  0,75 
 2.      Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering eller lagune kr./m³  0,75 
  3.      Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering eller lagune  kr./m³  0,90 
  4.      Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning  kr./m³  1,50 
  5.      Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation kr./m³  1,65 
  6.      Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller lagune kr./m³  1,95 
  7.      Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning kr./m³  1,95 
  8.      Samletank for toiletvand øvrige spildevand udledes kr./m³   1,57 
           (afgift 1,40 kr./m³ for 75 % af vandforbruget, gennemsnitlig takst udregnet)    
  9.      Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation kr./m³  2,10 
10.      Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre kr./m³  2,40 
11.      Mekanisk rensning og kemisk fældning kr./m³  2,85 
12.      Andre, f.eks. mekanisk (septiktanke o.l.) kr./m³  5,70 
    
    Tanktømningsordning    

Ordinær tømning  kr.    425,00 340,00  
Anden tank på ejendommen kr.         243,75          195,00  
Tømning udenfor ruten  kr.         816,25  653,00  
Tømning udenfor normal arbejdstid kr. 1.225,00 980,00  
Forgæves kørsel  kr. 275,00          220,00  
Tillæg, tungt dæksel Kr.          375,00            300,00 
    
    Afgift på vand, afleveret på modtagestation på renseanlæg    

Vandværksvand, afregnet efter måler  kr./m³          28,10            22,48  
Spildevand, afregnet efter måler  kr./m³          38,55            30,84  
    
    Tilslutningsbidrag    

Regn- og spildevand, pr. boligenhed  kr.    60.177,38      48.141,90  
Spildevand alene, pr. boligenhed (~60 %)  kr.    36.106,43      28.885,14  
Erhverv, pr. påbegyndt 800 m² grundareal kr.    60.177,38      48.141,90  
    
    Gebyrer    

Administrationsgebyr for privatejet vandmåler til opkrævning af spildevandsafgift kr./år 187,50 150,00 
Rykkergebyr, ikke momspligtigt kr.  100,00 
Oprettelsesgebyr for ny kunde kr. 125,00 100,00 
Gebyr ved for sen eller manglende måleraflæsning kr. 250,00 200,00 
Gebyr for betalingsaftale, ikke momspligtigt kr.  250,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


