SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND
Afdragsordning og minimumsfrist
Folketinget har vedtaget en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest økonomisk
trængte, og som har fået krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning.
Der er derfor 2 muligheder for dig, som overholder følgende to betingelser:
a. Den samlede årlige husstandsindkomst (for personer over 18 år) på din bopæl må
ikke overstige 319.012 kr. før skat. Hvis der er hjemmeboende børn under 18 år,
kan husstandsindkomsten forhøjes med 41.791 kr. pr. barn, dog kun op til 4 børn.
b. Din samlede formue skal være under 882.300 kr. Hvis formuen overstiger dette
beløb, vil der blive lagt et procenttillæg af dette beløbet til den samlede årlige
husstandsindkomst.
1. Mulighed for minimumsfrist:
Du får en frist på 3 år til selv at opspare til etablering af den påbudte spildevandsløsning.
2. Mulighed for minimumsfrist og afdragsordning:
Du får en frist på 3 år, til etablering af den påbudte spildevandsløsning, og du vælger at
anmode forsyningsselskabet om en afdragsordning. Forsyningsselskabet etablerer den
påbudte løsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
Har du ikke anmodet forsyningsselskabet om en afdragsordning senest 1½ år inden
fristens udløb, eller accepterer du ikke det tilbud forsyningsselskabet giver, bortfalder
muligheden for at opnå en afdragsordning.
Ansøgningsskema kan du finde på http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-ogmiljoe/Vand/Spildevand/Private-spildevandsanlaeg.aspx
Ansøgning om adgang til minimumsfrist og afdragsordning.

Påbud om tilslutning til kloak
Med mulighed 1, vil du få en frist på 3 år og kan spare op til etablering af tilslutningen.
Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordning, vil du kunne overlade ansvaret med
ejendommens kloaktilslutning til forsyningsselskabet. Du afdrager for etableringen og
tilslutningsbidraget via afdragsordningen over 20 år.
Tilslutningsbidraget vil under mulighed 2 først skulle betales, nå den egentlige tilslutning er
udført.

Påbud om etablering af egen spildvandsrenseløsning
Med mulighed 1, vil du få en frist på 3 år og kan spare op til etablering af egen
spildevandsrenseløsning.
Med mulighed 2 og efter accept af afdragsordning, vil du kunne overlade ansvaret med
etablering af spildevandsrenseløsning på ejendommen til forsyningsselskabet. Du afdrager
for etableringen via afdragsordningen over 20 år. Anlægget tilhører husejeren, og
husejeren skal derfor stå for drift og vedligeholdelse af anlægget.
Alle privatpersoner kan tilmelde sig det kontraktlige medlemskab af kloakforsyningen når
man modtager påbud om forbedret spildevandrensning. Kloakforsyningen forestår
udførelsen, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, der opfylder rensekravene, mod
betaling af tilslutningsbidrag.
Du kan ved kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen vælge at benytte
afdragsordningen til tilslutningsbidrag og kloakering til anlægget, hvis du opfylder de 2
krav.

Uddrag af Aarhus Vands takstblad 2019, inkl. moms
Tilslutningsbidrag – spildevand
Tilslutningsbidrag – spildevand og regnvand
Vandafledningsbidrag
Fast bidrag pr. spildevandsstik

38.705 kr.
64.509 kr.
28,28 kr./ m³
625 kr./ år

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du kontakte:
Aarhus Kommune
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf. 89 40 22 13
E-mail: vandognatur@mtm.aarhus.dk

