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Pressemeddelelse 3. januar 2023 

 

Kunder kan se frem til faldende priser 
 
Drikkevandet stiger en smule, mens afledningen af spildevandet, der er den største udgift for en familie, 
falder.  
 

Samn Forsynings indtægter dækker udgifterne til, at kunderne hver eneste dag kan få frisk, rent og 

kvalitetskontrolleret postevand, samt slippe af med spildevandet, som Samn Forsyning renser og leder 

tilbage til naturen på forsvarlig vis. Et gode som ikke er en selvfølge i mange lande.  

 

-Vandprisen fastsættes fra år til år og kan dække både det rene vand, som du får leveret i hanen, og 

spildevandet, som du leder ud i kloakken. Prisen afhænger af, hvilket vandværk du aftager vand fra 

fortæller Alex Pedersen, Adm. Direktør ved Samn Forsyning. 

 

Med i prisen er moms, skatter, afgifter, administrations- og stikledningsbidrag, der tilsammen blandt 

andet sikrer de nødvendige investeringer i at gøre Horsens og Odder klimasikre, så kraftig regn og 

skybrud skaber mindst mulige gener for vores kunder.  

 

Det koster vandet 
Samn Forsyning leverer hver eneste dag rent drikkevand til knap 75 % af borgerne i Horsens Kommune 

og for dem vil der være en lille stigning på 3,5 % for drikkevandet. Til gengæld vil kunderne i Horsens og 

Odder Kommuner, der afleder deres spildevand til Samn Forsyning, mærke et fald i prisen på knap 5 %. 

 

Er du en familie på 4 personer, med et forbrug på 140 m3 om året, og også får dit drikkevand fra Samn 

Forsyning, vil den samlede regning falde knap 2 % fra ca. 8.500 kr. til 8.400 kr. om året.   

 

Den gennemsnitlige vandpris 
Den gennemsnitlige vandpris i Danmark ligger inkl. bortledning af spildevand, skatter og afgifter på 7,4 

øre for en liter. Får du dit drikkevand fra Samn Forsyning koster dit vand kun 4,7 øre pr. liter.  

 

På Brancheforeningens hjemmeside kan du læse mere om vandpriserne i Danmark. Klik her. 

 

Samn Forsyning, der i 2017 blev stiftet af Horsens Vand og Odder Spildevand, tjener ikke penge på at 

levere vand til borgerne og aftage det efterfølgende spildevand. Indtægter og udgifter skal balancere og 

regnskabet gå i nul. Derfor kan prisen svinge fra år til år.  

 

 

 

 

 

 

 

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/se-vandpriser-2022-pa-interaktivt-danmarkskort?publisherId=5704931&releaseId=13644209
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Det dækker vandregningen: 
 

 Rent vand i hanen, badet, toilettet mv.  

 Bortledning og rensning af dit spildevand.  

 Håndtering af regnvand (skybrudssikring).  

 Vedligeholdelse og modernisering af vandværker, rør og ledninger samt indførelse af blødere 

vand.  

 Moms og afgifter til staten (ca. 30 pct. af regningen).  

 

Priser per 1 januar 2023: 
 

 Kunder i Horsens, der aftager både drikkevand og spildevand fra Samn Forsyning: 

o  4,7 øre for en liter vand. Et fald på knap 2 % 

 Kunder i Horsens der afleder spildevand til Samn Forsyning:  

o 3,3 øre pr. liter.  Et fald på knap 5 % 

 Kunder i Odder der afleder spildevand til Samn Forsyning: 

o 3,4 øre pr. liter.  Et fald på knap 5 % 

 Landsgennemsnittet for en liter vand inkl. afledning, skatter og afgifter er 7,4 øre 

 

Yderligere oplysninger hos Adm. Direktør Alex Pedersen på 7626 8700 
 
Læs mere om alle vores takster her 

 

Fakta – Samn Forsyning ApS 
 
Horsens Vand og Odder Spildevand indtrådte i 2017 i det fælles serviceselskab Samn Forsyning, hvor 

drift og administration er samlet, og ca. 100 medarbejdere er beskæftiget.  

 

Samn Forsyning ApS varetager indvinding, behandling og distribution af 4,5 mio. m3 drikkevand. 

Herudover renses ca. 15 mio. m3 regn- og spildevand om året. Det hører også med, at Samn Forsyning 

konstant er involveret i nytænkende projekter og samarbejder, som gavner miljøet og mindsker 

energiforbruget. 

 

Læs mere om Samn Forsyning ApS på www.samn.dk 
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https://www.samn.dk/kunde/takster
http://www.samn.dk/

