
Tømningsordning for bundfældningstanke pris eksl. Moms pris inkl. moms

Bundfældningstank op til 2,5 m³ - rutetømning ved KSA *)

Ordinær tømning, kørsel og behandling af slam 489,00 611,25

Administrations bidrag 124,55 155,69

Tillæg for tømning af bundfældningstanke større end 2,5 m³  og op til 6 m³ 98,33 122,91

Tillæg for tømning af bundfældningstanke større end 6 m³ 693,57 866,96

Tillæg for tømning af bundfældningstank - udenfor den ordinære rute 100,00 125,00

Bundfældningstank - ekstra tømning ved KSA indenfor 24 timer

Tømning, kørsel og behandling af slam 1.500,00 1.875,00

Administrations bidrag 124,55 155,69

100,00 125,00

Forgæves kørsel på samme ejendom (gældende fra tank 2) 100,00 125,00

Bundfældningstank - tømning med slamsuger eller traktor

Ordinær tømning 489,00 611,25

Tillæg for tømning og kørsel med slamsuger/traktor - ekstra tømning og kørsel 600,00 750,00

374,95 468,69

Administrations bidrag 124,55 155,69

489,00 611,25

50,00 62,50

100,00 125,00

100,00 125,00

Brevvarsling 2 uger før tømning 100,00 125,00

Ekstra SMS varsling en til to dage før tømning 50,00 62,50

Efter aftale med grundejer

265,00 331,25

278,50 348,13

Administrationsbidrag 187,28 234,10

9,80 12,25

600,00 750,00

400,00 500,00

Tillæg for akut tømning helligdage, lørdag og søndag 2.400,00 3.000,00

125,00 156,25

250,00 312,50

Samletank - forgæves kørsel 500,00 625,00

150,00 187,50

Tillæg for tømning med traktor/lille bil 400,00 500,00

500,00 625,00

Timepris ekstra arbejde - opkræves af leverandør 1.000,00 1.250,00

374,95 468,69

9,80 12,25

Tilkørt sand og slam fra spuling af ledninger, brønde og bassiner kr./t 450,00 562,50

Modtagelse af spildevand udenfor tømningsordning

Septisk slam fra køkkenbrønde, sivebrønde, pumpebrønde mm kr./m3  

Spildevand fra toiletvogne og spildevand fra andre kommuner, samt filterskyldevand fra vandværker kr./m3

Samletanke transport  - ordinær tømning 0-3 mᶟ

Samletanke transport - tillæg akut tømning på  indenfor 3 timer

Tillæg for tømning af samletank over 3 mᶟ, pr mᶟ

Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tank

Tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg for gamle tanke og 25 kg for nye tanke efter 01.01.2012

Tillæg for tømning på ejendomme med SPF- svinebesætning

Behandlingsbidrag for samletanke, variabelt bidrag, kr. mᶟ  

Tømningsordning Takster 2021

Ekstra bundfældningstank op til 2,5 m³ på samme ejendom (gældende fra tank 2)

Behandlingsbidrag  

Tillæg for forgæves kørsel 

Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tømning

Tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg for gamle tanke og 25 kg for nye tanke efter 01.01.2012

Tillæg for tømning på ejendomme med SPF- svinebesætning

Tømning af køkken/sivebrønd, spuling af ledning - opkræves af leverandør

*) Ejendomme som ønsker at overgå fra KSA-tømning til tømning med almindelig slamsuger, lille vogn eller traktor skal betale 1.463,95 kr. for 

tømning og behandling mod 489,00 kr. ved KSA-tømning. Prisen består af  489,00 kr.+ 600,00 kr.+ 374,95 kr. Derudover betales 

administrationsbidrag på 124,55 kr. Derudover betales uanset valg af tømningsmetode administrationsbidrag.

Tømningsordning for samletanke

Behandlingsbidrag for samletanke, fast bidrag pr år


