
 

 

Spildevandstakster pr. 1. januar 2020 

Vestforsyning Spildevand A/S 

TAKSTBLAD pr. 1. januar 2020 

Vandafledning Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Vandafledningsbidrag til og med 500 m3/år (trin 1) 29,39 36,74 
Vandafledningsbidrag på over 500 og til og med 20.000 
m3/år (trin 2) 

23,51 29,39 

Vandafledningsbidrag på over 20.000 m3/år (trin 3) 11,76 14,70 
Abonnement pr. spildevandsstikledning pr. år  623,20 779,00 

Afregning efter trin 2 og 3 kan kun ske for erhvervsejendomme der har ansøgt og er blevet 
godkendt på trappetilmelding .dk. Bemærk at fristen for ansøgning og godkendelse er 15. 
september det foregående år – læs mere på trappetilmelding .dk. 

For erhvervsejendomme uden vandmåler skønnes det årlige vandforbrug, til min. 170 m3 pr. år. 

For øvrige ejendomme, uden vandmålere, afregnes med 170 m3 pr. år. 

For ejendomme med eget afledningsforhold (septiktank og lignende) henvises til SKATs 
hjemmeside vedrørende afgift af spildevand. 

Tømningsordning Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Tømning af bundfældningstanke   
Ordinær tømning af tank 440,00 550,00 
Hvis der er flere tanke, betales ekstra pr. tank 210,00 262,50 
Hvis tankens indhold er over 3 m3, betales et tillæg 
pr. m3 

165,00 206,25 

Forgæves kørsel 320,00 400,00 
Ved tømning af bundfældningstank med dæksel over 
50 kg tillægges den ordinære tømning et gebyr på 

400,00 500,00 

Ekstra tømning udover ordinær tømning 700,00 875,00 
 

Slam og sand til renseanlægget Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

Tømning af slamsuger pr. m3 54,14 67,68 
Aflevering af sand pr. ton 920,21 1.150,26 

Slamsuger kan tømmes på Holstebro Centralrenseanlæg, Bisgårdmark 7, Holstebro - kun efter 
henvendelse i administrationsbygningen. 

Afregning af strømforbrug til 
husstandspumpestationer 

Pris i kr. ekskl. 
moms 

Pris i kr. inkl. 
moms 

I forbindelse med installering af 
husstandspumpestationer hvor Vestforsyning 
Spildevand A/S er forpligtet til at afholde 
omkostningerne til strømforbruget iht. loven 
modregnes med følgende takst pr. kubikmeter 
forbrugt vand 

0,70 0,88 
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Midlertidigt vandforbrug 

Vand til byggebrug og vandforbrug på markedspladser, cirkuspladser mv. skal afregnes efter 
måler. Da der ikke er en fast vandinstallation knyttet til disse aktiviteter, opsætter Vestforsyning 
midlertidig måler. 

Der afregnes gebyr for midlertidig målerinstallation samt vandbidrag og vandafledningsbidrag 
svarende til forbrugt vandmængde. 
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