
Bilag: Takster for spildevand 2019 

 2018 2019 
 Excl. moms Incl. moms Excl. moms Incl. moms 
Vandafledningsbidrag      
Pris pr. m3  38,94 kr.  48,68 kr.  40,35 kr.  50,44 kr. 
Trappemodel:  
500 – 20.000 m3 

Over 20.000 m3 

 
  31,15 kr. 
 15,58 kr. 

 
 38,94 kr. 
 19,47 kr. 

 
 32,28 kr. 
 16,14 kr. 

 
 40,35 kr. 
 20,18 kr. 

 
Tilslutningsbidrag   
Boligejendomme 
Standardbidrag 
Reduceret bidrag (uden tag- og 
overfladevand) 

 
  49.781,22 kr. 
 29.868,73 kr. 

 
 62.226,53 kr. 
 37.335,92 kr. 

 
  51.606,51 kr. 
 30.963,91 kr. 

 
 64.508,14 kr. 
 38.704,88 kr. 

Erhvervsejendomme 
Standardbidrag pr. påbegyndt 800 
m2 grundareal 
Reduceret bidrag pr. påbegyndt 
800 m2 grundareal (uden tag- og 
overfladevand) 

 
 49.781,22 kr. 
 
 29.868,73 kr. 

 
 62.226,53 kr. 
 
 37.226,53 kr. 

 
 51.606,51 kr. 
 
   30.963,91kr. 

 
 64.508,14 kr. 
 
 38.704,88 kr. 

 

Særbidrag 
En ejendom kan pålignes et særbidrag når den udleder spildevand, der er mere forurenet end 
almindeligt husspildevand. Reglerne og betingelserne for påligning af særbidrag fremgår af 
”Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg, Energi Viborg Vand A/S”. Betalingsvedtægten kan ses på 
www.energiviborg.dk 

Spildevandsafgift 
Energi Viborg opkræver spildevandsafgift for Viborg Kommune. Spildevandsafgiften er en afgift til 
staten, som varierer i forhold til tankens rensemetode. Gældende satser kan ses på 
http://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/spildevandsafgiftsloven/ 

Tømningsordning 
Grundlaget for gebyrer under tømningsordningen er Viborg Kommunes regulativ vedrørende 
tømningsordning, gældende fra 1. januar 2017. 

Tabel 1: Takster for tømningsordning 2019 

Type Kr. inkl. moms 
Helårsbeboelse med 1 tank, årligt  * 387,50 
Helårsbeboelse, ekstra tank, årligt  * 175,00 
Sommerhuse, årligt (tømmes hvert 2. år)  * 175,00 
Forgæves kørsel  250,00 
Administrationsgebyr tømningsordning  ** 100,00 
Ekstra tømninger af bundfældningstanke   375,00 
Fremrykket tømning i forhold til aftalt tid  250,00 
Løft af tunge dæksler over 25 kg  125,00 
* Inkl. administrationsgebyr 
** Fordeles, hvis tankene tømmes med lavere frekvens end årlig tømning 

Gebyrer ved slamlevering på renseanlæg. Pålægges entreprenører, der tømmer 
bundfældningstanke, udenfor den kommunale ordning. 



Tabel 2: Gebyr for modtagelse af spildevand og slam på renseanlæg  

Type Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Modtagelse af spildevand fra samletank 
Pris pr. m3 

 
 20,00 

  
 25,00 

Modtagelse af slam fra bundfældningstanke 
 
Pris pr. tank op til 3 m3 

Pris pr. ekstra m3 over 3 m3 
200,00
100,00

 
 

250,00 
125,00 

 

 


