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SPILDEVANDSANLÆG        
   

TILSLUTNINGSBIDRAG PR. BOLIGENHED FOR EKSKL. MOMS INKL. MOMS 

 Husspildevand, tag- og overfladevand 48.141,90 kr. 60.177,38 kr. 

 Husspildevand 28.885,14 kr.  36.106,43 kr. 

   

 TILSLUTNINGSBIDRAG FOR ERHVERV   

 Spildevand, tag- og overfladevand pr. påbegyndt 800 m2 48.141,90 kr.  60.177,38 kr. 

 Spildevand pr. påbegyndt 800 m2  28.885,14 kr.  36.106,43 kr. 

   

 ÅRLIGT VANDAFLEDNINGSBIDRAG UDEN MÅLER   

 Årlig m3 afgift pr. lejlighed/hus – forbrug fastsat til 170 m3 5.440,00 kr. 6.800,00 kr. 

 Årlig m3 afgift pr. sommerhus – forbrug fastsat til 70 m3 2.240,00 kr. 2.800,00 kr. 

 Fast bidrag 580,00 kr. 725,00 kr. 

   

 VANDAFLEDNINGSBIDRAG MED MÅLER   

 Vandafledningsafgift pr. m3 spildevand 32,00 kr. 40,00 kr. 

 Fast bidrag 580,00 kr. 725,00 kr. 
 
   

SÆRBIDRAG (For særligt forurenet spildevand - mere forurenet end husspildevand) 
Særbidrag pålignes ved overskridelse af stofkoncentrationer for normalt husspildevand (gennemsnit over 
året)  
 
Særbidraget opkræves ikke, hvis det beregnede årlige særbidrag for COD, N og P er mindre end det årlige 
administrationsbidrag - eventuelt særbidrag opkræves umiddelbart efter forbrugsårets udløb. Tilledes andre 
problematiske stoffer, kan der opkræves bidrag herfor jf. loven. 
 
 EKSKL. MOMS INKL. MOMS 

Administrationsbidrag ifb. med særbidrag 25.000,00 kr. 31.250,00 kr. 
 
 
ANDET 
AFLÆSNING AF SPILDEVAND PÅ RENSEANLÆG EKSKL. MOMS INKL. MOMS 

 Forvogn 200,00 kr. pr. læs 250,00 kr. pr. læs 

 Traktor med tankvogn 200,00 kr. pr. læs 250,00 kr. pr. læs 

 Forvogn med hænger 600,00 kr. pr. læs 750,00 kr. pr. læs 

 Sættevogn 600,00 kr. pr. læs 750,00 kr. pr. læs 

 Aflæsning af septiskslam 240,00 kr. pr. m3 300,00 kr. pr. m3 
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GEBYR 
 EKSKL. MOMS INKL. MOMS 

1., 2. og 3. rykkerskrivelse, pr. stk. (momsfri)              Momsfri     100,00 kr. 

Udsendelse af påmindelse om måleraflæsning 100,00 kr. 125,00 kr. 

Skønnet aflæsning 100,00 kr.       125,00 kr. 

Flytteafregning (sælger) 125,00 kr. 156,25 kr. 

Fremsendelse af årsopgørelse til mægler/advokat 50,00 kr.         62,50 kr. 

Oprettelse af betalingsaftale (momsfri)               Momsfri 300,00 kr. 

Gebyr ved betaling med girokort 20,00 kr. 25,00 kr. 

 
 
TRAPPEMODEL 

VIRKSOMHEDER PÅ TRAPPEMODEL EKSKL. MOMS INKL. MOMS 

Vandafledningsafgift pr. m3 spildevand Trin 1 32,00 kr. 40,00 kr. 

Vandafledningsafgift pr. m3 spildevand Trin 2 29,44 kr. 36,80 kr. 

Vandafledningsafgift pr. m3 spildevand Trin 3 24,32 kr. 30,40 kr.  

Fast bidrag 580,00 kr. 725,00 kr. 
 
 
TØMNINGSORDNING 
TAKSTER FOR TØMNINGSORDNINGEN EKSKL. MOMS INKL. MOMS 

 Tømning af bundfældningstank op til 3 m3 984,00 kr. 1.230,00 kr.  

 Tillæg for store tanke (over 3m3) pris pr. m3 250,00 kr. 312,50 kr. 

Tillæg for forgæves kørsel 750,00 kr. 937,50 kr. 
 
 
STATSAFGIFTER PÅ VAND OG SPILDEVAND 
VAND- OG DRIKKEVANDSBIDRAG 
For ejendomme, der ikke er tilsluttet vandværk, opkræves statsafgift på ledningsført vand og 
drikkevandsbidrag 

Statsafgifter pr. m3 vandforbrug målt med og uden måler (momsfri) 8,16 kr. 
Takst er inkl. drikkevandsbidrag 
       
                         
SPILDEVAND 
For ejendomme, der ikke udleder spildevand til et fælles, privat eller offentlig renseanlæg, opkræves 
spildevandsafgiften af Hedensted Spildevand, for Hedensted Kommune. 
Det gælder f.eks. ejendomme med egen septiktank e.l., hvorfra spildevandet løber videre til en fællesledning 
og herfra til grøft, vandløb eller nedsivning. 
 
Ejendomme uden afløb, f.eks. kolonihaver, er ikke omfattet af afgiftspligten. 
Spildevandsafgiften afhænger af ejendommens rensemetode, jf. nedenstående tabel. 
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RENSEMETODE AFGIFT PR. M3 

1 Nedsivning, herunder udsprøjtning, efter kommunal tilladelse   0,75 kr. 

2 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og 
filtrering 0,75 kr. 

3 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering 0,90 kr. 

4 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,50 kr. 

5 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,65 kr. 

6  Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering 1,95 kr. 

7 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og kemisk fældning 1,95 kr. 

8 Samletank for toiletvand (øvrige spildevand) 2,10 kr. 

9 Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation    2,10 kr. 

10 Mekanisk og biologisk rensning, herunder rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre 2,40 kr. 

11 Mekanisk rensning og kemisk fældning    2,85 kr. 

12 Andre, fx mekanisk (septiktanke o.l.)     5,70 kr. 
Alle statsafgifter er DKK og ekskl. moms. (Der beregnes ikke moms af statsafgifter, der opkræves for Hedensted 
Kommune.) 
 

Nærværende takster træder i kraft den 1/1 2015 og samtidig ophæves tidligere takstblade. 


