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Takstblad 2020 
 
 

Takster pr. 1. januar 2020: 

TILSLUTNINGSBIDRAG   ekskl. moms  inkl. moms 
Standard tilslutningsbidrag (regn- & spildevand)  51.961,14 kr.  64.951,42 kr. 
 
Tilslutningsbidrag for spildevand alene (60%) 31.176,69 kr.  38.970,86 kr. 

 Boligbyggeri 
Der opkræves 1 standardbidrag pr. boligenhed. 

 Erhverv 
Der opkræves 1 standardbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal. 
 
VANDAFLEDNINGSBIDRAG 
Fast afgift pr. stikledning       692,82 kr.       866,03 kr. 
Variabel statsafgift pr. m3           2,00 kr.           2,50 kr.  
Variabel afgift pr. m3         50,00 kr.          62,50 kr. 
I alt pr. m3          52,00 kr.         65,00 kr. 
 
 
Ejendomme, hvor Samsø Spildevand A/S’ spildevandspumper er tilsluttet ejers elinstallation medføre         
en refusion pr m3                                        1,18 kr.           1,47 kr. 
 

 
*Den variable betaling for vandafledning er ændret, idet der er indført en trappemodel, hvor opkrævningen nedsættes i         
forhold til forbruget, hvis dette er større end 500 m3. Betingelsen for en reduktion er, at der drives erhverv fra ejendommen          
på markedsmæssige vilkår. Ansøgning skal sendes til Naturstyrelsen, som derefter meddeler dette til selskabet, som herefter 
træffer en afgørelse. 
 

VANDAFLEDNINGSBIDRAG HVIS EJENDOM/VIRKSOMHED ER OMFATTET AF TRAPPEMODEL  
Forbrug <500 m3 * pr. m3               50,00 kr.                  62,50 kr. 
Forbrug> 500 m3 <20.000 m3 *(20% lavere end trin 1)  pr. m3        40,00 kr.         50,00 kr. 
Forbrug> 20.000 m3 *(60% lavere end trin 1)  pr. m3      20,00 kr.         25,00 kr. 
 * Ovennævnte satser tillægges statsafgift pr. m3                2,00 kr.           2,50 kr. 
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Takstblad 2020 
 
 

Takster pr. 1. januar 2020: 

TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGS- OG SAMLETANKE 
Ordinær tømning for spildevandsselskabets  
rammeområder af tanke op til 3 m3.      518,74 kr.       648,43 kr. 
Herefter pr påbegyndt m3       142,95 kr.       178,69 kr. 
Gebyr for forgæves kørsel i forbindelse med den obligatoriske 
tømning af bundfældningstanke i åbent land     127,76 kr.           159,70 kr. 
Gebyr for løft af tungt dæksel i åbent land mere end 30 kg     138,61 kr.       173,26 kr.             
 
    ekskl. moms  inkl. moms 
Heraf fast miljøgebyr pr. tank.      158,25 kr.       197,82 kr. 
 
AFLEVERING AF SPILDEVAND PÅ RENSEANLÆG 
Pr. m3 som afregnes direkte med entreprenøren.     109,56 kr.       136,95 kr. 
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REGULERING AF BIDRAG 
Basis standardtilslutningsbidraget er jf. betalingsloven fastsat d. 1.7.1997 til 30.000,- kr. ekskl. moms samt 
fast bidrag til 400 kr. ekskl. moms og er efterfølgende pristalsreguleret i h t Danmarks Statistiks omkost- 
ningsindeks for anlægsarbejder ”Jordarbejder mv” K2.  
 
VEJBIDRAG 
For afledning af overfladevand betaler kommunale- og private fællesveje 4 % af afholdte udgifter til 
hovedkloakledningsanlæg. 
 
SÆRBIDRAG 
Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindelig 
husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det 
offentlige spildevandsanlægs etablering og drift, jævnfør den til enhver tid gældende ”Betalingsvedtægt for 
Samsø Spildevand A/S”. 
 
Gebyrer 
Rykker gebyr – rykker 1 (momsfri)      100,00 kr.   
Rykker gebyr – rykker 2 (momsfri)      100,00 kr.                                             
Rykker gebyr – rykker 3 (momsfri)      100,00 kr. 

Restancer forrentes efter rentelovens bestemmelser. 
 
Klageadgang for forbrugere 
Forbrugere kan, i henhold til Forbrugerklagelovens § 4, indbringe klager vedrørende tvister med 
spildevandselskabet for følgende instans: 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Se evt. mere på: www.forbrug.dk 
 
Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i skatter og afgifter. 
 
Godkendt af bestyrelsen i Samsø Spildevand A/S, den 11. november 2019 
Legalitetsgodkendt af Samsø Kommunalbestyrelse, den 10. december 2019    


