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TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2020
Odder Spildevand A/S



*Trappemodel
Trappemodellen er gældende for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige 
vilkår og har et årligt vandforbrug større end 500 m³.

 SPILDEVAND
 
 Bidragene betales for spildevand, der afledes til renseanlæg.                    

 VANDAFLEDNINGSBIDRAG - Enheder MED måler pris pr. m³ (inkl. spildevandsafgift til staten)

Uden moms Med moms

Privat- og erhvervskunder: 29,60 kr. 37,00 kr.

Erhvervskunder med trappemodel* Uden moms Med moms

Vandafledningsbidrag trin 1 (for forbrug fra 0 til 500 m³): 29,60 kr. 37,00 kr.

Vandafledningsbidrag trin 2 (for forbrug fra 501 til 20.000 m³): 23,68 kr. 29,60 kr.

Vandafledningsbidrag trin 3 (for forbrug fra 20.001 m³): 11,84 kr. 14,80 kr.

VANDAFLEDNINGSBIDRAG - Enheder UDEN måler pris pr. år (inkl. spildevandsafgift til staten)

Uden moms Med moms

Boliger (forbruget fastsættes til 170 m³/år): 5.032,00 kr. 6.290,00 kr.

Sommerhuse (forbruget fastsættes til 170 m³/år): 5.032,00 kr. 6.290,00 kr.

 STIKLEDNINGSBIDRAG

Uden moms Med moms

Fast årlig pris pr. stik: 627,00 kr. 783,75 kr.

     

 

SAMN FORSYNING APS

Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i 
Odder og Horsens Kommune samt for drikkevandet i en stor del 
af Horsens Kommune. Taksterne for spildevand i Odder Kom-
mune fastsættes i Odder Spildevand A/S.

Læs mere om betalingsvedtægt for håndtering af spildevand og 
regulativ for tømning af bundfældningstanke på vores hjemme-
side www.samn.dk.

Samn Forsyning:
• Beskæftiger ca. 100 medarbejdere
• Leverer årligt ca. 4,5 mio. m³ drikkevand svarende til ca. 75% 

af vandforbruget i Horsens kommune
• Renser ca. 15 mio. m³ spildevand om året i Odder og Horsens 

Kommune
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Alle priser for bundfældningstanke i tømningsordningen er inklusiv slambehandling.  
Grundejer bestiller og afholder selv udgifter ved eventuelle ekstra tømninger.  
* På Tunø foranlediges tømning af tank udenfor rute af grundejeren selv. 

 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE
            

Odder Kommune Uden moms Med moms

Ordinær tømning indtil 3 m³: 489,00 kr. 611,25 kr.

Tillæg for tank større end 3 m³, pr. m³: 82,00 kr. 102,50 kr.

Tømning med traktor, lille vogn eller slamsuger: 925,00 kr.           1.156,25 kr.

Tømning udenfor planlagt rute*: 707,00 kr.        883,75 kr.

Forgæves kørsel: 381,00 kr. 476,25 kr.

 

Særbidrag
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag. Særbidraget opkræves i 
overensstemmelse med reglerne anført i ”Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand”. 

 SPILDEVAND       

 VANDAFLEDNINGSBIDRAG - Enheder MED måler pris pr. m³ (inkl. spildevandsafgift til staten)

Ejendomme med samletank i det åbne land Uden moms Med moms

Grundejeren sørger selv for betaling af tømning og transport 20,32 kr. 25,40 kr.

VANDAFLEDNINGSBIDRAG - Enheder UDEN måler pris pr. år (inkl. spildevandsafgift til staten)

Ejendomme med samletank i det åbne land Uden moms Med moms

Grundejeren sørger selv for betaling af tømning og transport 3.454,40 kr. 4.318,00 kr.

(forbruget fastsættes til 170 m³/år)

     

 

 TILSLUTNINGSBIDRAG

Bolig Uden moms Med moms

Spildevand og regnvand pr. boligenhed: 51.966,00 kr. 64.957,50 kr. 

Kun spildevand pr. boligenhed: 31.179,00 kr. 38.973,75 kr. 

Erhverv

For erhvervsejendomme i byzone betales en tilslutning pr. hvert påbegyndt 800 m² matrikulært areal. 
Kontakt Samn Forsyning vedrørende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i landzone.

 

Vi er Samn om at 
passe på fremtiden
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GENERELT 

Øvrige ydelser Uden moms Med moms
Fremsendelse af papirfaktura: 56,00 kr. 70,00 kr. 
Kopi af regning: 56,00 kr. 70,00 kr.
Udarbejdelse af flytte/slutopgørelse: 135,00 kr. 168,75 kr.
Årlig gebyr for individuel afregningsmåler: 135,00 kr. 168,75 kr.
Aflevering af septisk slam pr. m3: 152,00 kr. 190,00 kr.

Øvrige gebyrer Uden moms Med moms
1. rykkerskrivelse: 100,00 kr. momsfri
2. rykkerskrivelse: 100,00 kr. momsfri
3. rykkerskrivelse: 100,00 kr. momsfri
Gebyr for oprettelse af betalingsaftale. Hertil tilskrives renter: 135,00 kr. momsfri
Fogedgebyr til 1 ejer: 700,00 kr. momsfri
Fogedgebyr til 2 ejere: 1.000,00 kr. momsfri

 

Samn Forsyning ApS håndterer på vegne af  
Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S  
årligt 15 millioner kubikmeter spildevand. 
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KONTAKTINFORMATION

Samn Forsyning ApS
Alrøvej 11
8700 Horsens
Tlf.: 7626 8700

mail@samn.dk
www.samn.dk
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