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I denne prisliste kan du få et overblik over Provas’ 
takster og gebyrer i 2016. 

Prislisten træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig 
ophæves takstbladet for 2015. Der tages forbehold 
for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser.

Opkrævning af vandafgifter tager udgangspunkt i 
måleraflæsning pr. 31.12.2015.

P R I S E R  2 0 1 6

GEBYROVERSIGT

Rykkerskrivelse (momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr.

Lukkevarsel (momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr

Lukkebesøg (momsfri) 380,00 kr. 380,00 kr

Genåbning inden for normal åbningstid 380,00 kr. 380,00 kr

Betalingsaftale (momsfri) 100,00 kr. 100,00 kr.

Selvaflæsningskort - rykker 67,00 kr. 83,75 kr.

Aflæsningsbesøg 278,00 kr. 347,50 kr.

Oprettelsesgebyr (selvaflæsning) 80,00 kr. 100,00 kr.

Oprettelsesgebyr (aflæsningsbesøg) 278,00 kr. 347,50 kr.

Opkrævningsgebyr papirfaktura  31,60 kr. 39,50 kr.

Fremsendelse af regningskopi (digitalt eller papirform) 36,00 kr. 45,00 kr.

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning) Efter regning Efter afregning

Ekstraordinær måleraflæsning med regning 200,00 kr. 250,00 kr.

Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift 172,00 kr. 215,00 kr.

Lukning af stophane 612,00 kr. 765,00 kr.

Gebyr for ekstraordninger rettelse/ændring på regninger 144,00 kr. 180,00 kr.

Opsætning af erstatningsmåler (fx ved frostsprængninger) Efter regning Efter afregning

Oprettelse pr. lejer ejer/lejer 80,00 kr. 100,00 kr.

Årligt gebyr ejer/lejer 112,00 kr. 140,00 kr.

Ekskl. moms. Inkl. moms.
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V A N D

Takster for vand er udfærdiget i henhold til ”Regulativ for Drikkevand”. 

1.0 FORBRUGSAFGIFTER

1.1 Vandafgift pr. m³ leveret vand   8,55 kr. 10,69 kr. 

1.2 Statsafgift pr. m³ leveret vand 5,86 kr. 7,33 kr.

1.3 Afgift ved drikkevandsbeskyttelse, pr. m³ 0,39 kr. 0,49 kr.

1 Qn 2,5 m³ 698,13 kr. 872,66 kr.

2 Qn 6-10 m³ 2.173,32 kr. 2.716,65 kr.

3 Qn 15 m³ 6.487,15 kr.

4 Qn 25 m³ 11.585,22 kr.

5 Qn 40-50  m³ 12.588,84 kr.

6 Qn 60  m³ 18.135,93 kr.

1 Ø ≤90 stikledning 8.467,74 kr.

2 Ø 110 stikledning 9.417.03 kr.

3 Ø 160 stikledning 12.210,56 kr.

4 Ø 200 stikledning 17.590,55 kr.

Den mindste måler, Qn 2,5 m3, 
er tilstrækkeligt for langt de 
fleste husstande.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Inkl. moms.

Inkl. moms.

2.3 For vandmåler med impulsgiver betales udover målerafgift en årlig afgift på

2.2 For sprinkleranlæg uden måler betales en fast år-
lig afgift, og afgiften udgør følgende:

2.0 FASTE AFGIFTER

2.1 For hver installeret vandmåler (hovedmåler og bimåler) betales en årlig afgift.
Afgiften betales efter målerens størrelse, som fastsættes i henhold til regulativets punkt 9.

Afgiften udgør følgende:

... at du på vores hjemmeside www.provas.dk kan indtaste dit vandforbrug og få beregnet dine udgifter? 

VIDSTE DU...

181,45 kr. 226,81 kr.
Ekskl. moms. Inkl. moms.
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V A N D

3.0 TILSLUTNINGSBIDRAG

Tilslutningsbidraget består af et anlægsbidrag, et 
forsyningsledningsbidrag og et stikledningsbidrag. 
Tilslutningsbidraget skal betales til Haderslev Vand 
a/s, før tilslutningen etableres.
   
Tilslutningsbidraget er dækkende for Haderslev 
Vand a/s’ naturlige forsyningsområde som defineret 
i gældende  
vandforsyningsplan. For ejendomme, der i landzone 
ligger mere end 50 m fra distributions- eller forsyn-
ingsledning, tillægges bidraget for forsyningsled-
ningen den faktiske pris for etablering af forsyning-
sledning, der ligger ud over de 50 m (afstanden er 
korteste strækning fra forsyningsledning til ejen-
dommens matrikelskel). Definition på landzone 
fremgår af Kommuneplanen.

De anførte stikledningsbidrag dækker alle udgifter 
ved etablering af stikledningen med tilslutning til en  
forsyningsledning og ført 50 cm inden for skel i hen-
hold til regulativets punkt 5.

Jordledning på privat grund udføres af autoriseret 
VVS-installatør efter regning i henhold til regula-
tivets punkt 8.1.3. 
   
Hvis en stikledning senere ændres til en større di-
mension, skal ejer afholde udgifterne til arbejdet 
samt betale et nyt tilslutningsbidrag beregnet som 
forskellen mellem det nye tilslutningsbidrag og det 
tidligere betalte bidrag.

3.1 Etablering af 50 cm målerbrønd
Ekskl. moms. Inkl. moms.

3.053,31 kr. 3.816,64 kr.
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V A N D

Forbrugerenhed pr. gruppe Hovedanlæg Forsyningsledning Samlet, ekskl. 
stikledning

1 Enfamilieshuse, fritids- og sommerhuse mv. 
med eget stik

6.962,84 kr. 7.310,86 kr. 14.273,70 kr.

2 Flerfamiliehuse og lejligheder med fælles stik  6.962,84 kr. 1.668,44 kr. 8.631,28kr.

3 Kollegieværelser med fælles stik 3.480,15 kr. 852,15 kr. 4.332,30 kr.

4 Enfamilieshuse i landzone * 6.962,84 kr. 22.006,90 kr. 28.969,74 kr.

4.1 Bidrag til stikledninger

Stikledningsstørrelse

1 Ø <_40 mm 5.161,63 kr.  

2 Ø 50 mm 8.220,74 kr.

3 Ø 63 mm 10.984,80 kr.

* Definition af landzoner fremgår af Kommuneplanen. For ejendomme, der i landzone ligger mere end 50 m fra
distributions- eller forsyningsledning, tillægges bidraget for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af
forsyningsledning, der ligger ud over de 50 m.

4.0 TILSLUTNINGSBIDRAG FOR BOLIGER (PRISER INKL. MOMS)

Eksempel 1
Et énfamilieshus i byzone med en Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 6.962,84 kr. i bidrag til
hovedanlæg, 7.310,86 kr. i bidrag til forsyningsledninger og  5.161,63 kr.  i stikledningsbidrag. I alt 19.435,33 kr. 
inkl. moms.
 
Eksempel 2
Et énfamilieshus i landzone inden for en afstand af 50 m til forsyningsledningen med en Ø 32 mm stikledn-
ing skal inkl. moms betale 6.962,84 kr. i bidrag til hovedanlæg, 22.006,90 kr. i bidrag til forsyningsledninger og 
5.161,63 kr. i stikledningsbidrag. I alt 34.131,37 kr. inkl. moms.

Bemærkninger:
Som udgangspunkt placeres vandmåleren i bygning. 
Hvor det er nødvendigt at placere vandmåleren i en måler-
brønd, tillægges stikledningsbidraget omkostninger for 
etablering af målerbrønd.



6 V3 03-16

Stikledn. str. Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning Samlet bidrag

1 Ø <_40 MM 8.354,97 kr. 18.320,46 kr. 4.129,30 kr.  30.804,73 kr.

2 Ø 50 MM 19.528,08 kr. 22.330,84 kr 5.261,07 kr. 47.119,99 kr.

3 Ø 63 MM 44.693,46 kr. 31.420,85 kr. 7.030,48 kr. 83.144,79 kr.

4 Ø 90 MM 89.387,95kr. 41.442,71 kr. 21.335,42 kr. 152.166,08 kr.

5 Ø 110 MM 134.082,44 kr. 54.189,43 kr. 23.780,40 kr. 212.052,27 kr.

6 Ø 160 mm 178.774,88 kr. 66.933,07 kr. 30.783,20 kr. 276.491,15 kr.

7 Ø 200 mm 223.469,37 kr. 79.675,68 kr. 41.889,93 kr. 345.034,98 kr.

* For ejendomme, der i landzone ligger mere end 50 m fra distributions- eller forsyningsledning, tillægges bidraget 
for forsyningsledningen den faktiske pris for etablering af forsyningsledning, der ligger ud over de 50 m.

V A N D

5.0 TILSLUTNINGSBIDRAG FOR VIRKSOMHEDER (PRISER EKSKL. MOMS)

For bidragsstørrelse for bolig på erhvervsejendomme, herunder landbrug og udlejningsejendomme, henvises 
til priserne for private boliger.

Ved afbrydelse af stikledningen i henhold til 
regulativets punkt 5.4 opretholdes leveringsret-
tighederne på matrikelnummeret i indtil fem år 
efter afbrydelsen. Ved fornyet tilslutning efter fem 
år skal der betales nyt anlægs- og ledningsbidrag.

LEVERINGSRETTIGHEDER
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For ejendomme (boliger) uden vandmålere fastsættes det årlige vandforbrug skønsmæssigt til 170 m³ for 
helårsbeboelse og til 70 m³ for fritidshuse.

For ejendomme, hvor Haderslev Spildevand a/s’ spildevandspumper er tilsluttet ejendommens el-installation, 
gives refusion i det variable bidrag (se pkt. 6.2). Taksten er fastsat som SydEnergis takst for 1 kWh baseret på maj 
måned året før. Der afregnes 1 kWh pr. m³ vandforbrug.

For ejendomme (bolig/erhverv), hvorfra der afledes særligt forurenet overfladevand, opkræves der vandaflednings- 
bidrag for en vandmængde svarende til 0,8 m³ pr.  m² pr. år opgjort for det areal, hvorfra der afledes
særligt forurenet overfladevand.

For ejendomme (vandværker), hvorfra der afledes filterskyllevand, opkræves der vandafledningsbidrag på 1/3 
af det variable bidrag pr. m³ for en vandmængde svarende til 1 % af vandværkets udpumpede vandmængde 
pr. år. 

For ejendomme, hvor der er opsat bimåler(e) med det formål at fastsætte den del af vandforbruget, som
afledes til kloaksystemet, betales fast afgift for bimåler(e) jf. afsnit 2.0.

S P I L D E V A N D

6.0 VANDAFLEDNINGSBIDRAG

6.1 Vandafledningsbidrag, variabelt bidrag pr. m³ målt/skønnet vand-
forbrug

38,35kr. 47,94 kr.

6.2 Refusion for spildevandspumper sluttet til elinstallation pr. m3

vandforbrug
1,63 kr. 2,03 kr.

6.3 Afledning særligt forurenet overfladevand 
(0,8 m3/m2) x arealet i m2 (pr m3)

38,35 kr. -

6.4 Afledning af filter skyllevand er 1% af det registrerede oppumpede 
vandforbrug for det foregående år.

12,40 kr. -

6.5 Virksomheder som faktureres efter trappemodel trin 2 33,74 kr. -

6.6 Virksomheder som faktureres efter trappemodel trin 3 24,54 kr. -

6.7 Fast bidrag pr. stikledning 573,17 kr. 716,47

Der betales ét fast bidrag for hver spildevandsførende stikledning, der er ført frem til én ejendom.

Ekskl. moms. Inkl. moms.

7.0  SÆRBIDRAG FOR SÆRLIGT FORURENET SPILDEVAND

Særbidrag pr. kg. organisk stof målt som COD, når COD > 1.000 mg/l 3,03 kr.

Særbidrag pr. kg.  kvælstof målt som total-N, når total-N > 90 mg/l 7,89 kr.

Særbidrag pr. kg. fosfor målt som total-P, når total-P > 16 mg/l 24,26 kr.

Provas opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 
særbidrag for særligt forurenet spildevand. Særbidraget betales over det almindelige vandafledningsbidrag, og 
afregningen sker en gang årligt.

Ekskl. moms.
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8.1 Samletank, pr. m³ 38,35 kr.

8.2 Øvrigt slam, septisk slam, pr. m³ 150,51 kr. 

S P I L D E V A N D

9.0 TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLETANKE

9.1 Ordinær tømning én gang årligt 445,27 kr. 556,59 kr.

9.2 Særbidrag for 2. årlige tømning 445,27 kr. 556,59 kr.

9.3 Tillægspris ved forgæves kørsel 252,50 kr. 315,63 kr.

9.4 Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ 80,80 kr. 101,00 kr.

9.5 Ordinær tømning én gang årligt 1.042,12 kr. 1302,65 kr.

9.6 Tillægspris ved forgæves kørsel 252,50 kr. 315,63 kr.

9.7 Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 2,5 m³ 80,80 kr. 101,00 kr.

9.8 Tillægspris for weekendtømning 3.491,66 kr. 4.364,58 kr.

8.0 SLAMBIDRAG

Samletanke:

Bundfældningstanke:

Takster for bundfældningstanke er udfærdiget i henhold til “Regulativ for tømning af bundfældningstanke til 
husspildevand”.  Alle takster er inklusiv betaling for aflevering af slammet på renseanlægget.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms. Inkl. moms.

Ekskl. moms. Inkl. moms.
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1 Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensn-
ing, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering

0,75 kr.

2 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fæld-ning og filtrering 0,90 kr.

3 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældn-
ing

1,50 kr.

4 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,65 kr. 

5 Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældn-
ing

1,95 kr.

6 Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rens-ning og nitrifikation 2,10 kr.

7 Både mekanisk og biologisk rensning 2,40 kr.

8 Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,85 kr.

9 Andre (septiktanke mv.) 5,70 kr.

10.0 SPILDEVANDSAFGIFT TIL STATEN

S P I L D E V A N D

For statsveje, hvorfra der afledes vand til Haderslev Spildevand a/s, opkræves der vandafledningsbidrag (se 
pkt. 6.1) for en vandmængde svarende til 0,12 m³ pr.  m² pr. år for de tilsluttede arealer. 

11.0 VEJAFVANDINGSBIDRAG

12.0 TILSLUTNINGSBIDRAG

12.1 Standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering

12.2 Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering

For boliger opkræves ét standardtilslutningsbidrag 
pr. boligenhed på samme matrikel. Der føres én 
stikledning eller ét sæt stikledninger frem til én 
matrikel uanset antallet af boligenheder.

For erhvervsejendomme opkræves ét stand-
ardtilslutningsbidrag for hver påbegyndte 800 m² 
matrikulært areal. Der føres én stikledning eller ét 
sæt stikledninger frem til én matrikel.

47.506,69 kr.

28.504,05 kr.

59.383,37 kr.

35.630,07 kr.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Inkl. moms.

Inkl. moms.
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A F F A L D

Sække, helårs, 14-dagstømning 402,86 kr. 503,58 kr. 

Sække, halvårs (fritidshuse) 402,86 kr. 503,58 kr. 

Sække, halvårs (fritidshuse), 14-dagstømning 201,43 kr. 251,79 kr.

Sække - ekstra tømning   313,20 kr. 391,50 kr.

Ekstra-affald, sæk med kontrolmærkeseddel 21,30 kr/stk. 26,63 kr./stk.

9.2 Tømningsgebyr pr. tilmeldt enhed pr. år:

9.0 DAGRENOVATION

Gebyr for ændring af renovation (pr. gang) 147,20 kr. 184,00 kr.

Grundgebyr pr. boligenhed* (pris pr. år) 1.208,00 kr. 1.510,00 kr.

Grundgebyr pr. sommerhus/fritidsbolig, der anvendes halvårligt (pris 
pr. år)

805,33 kr. 1006,67 kr.

Grundgeby pr. kolonihave 411,75 kr. 514,69 kr.

Køb af kompostbeholder 320,00 kr. 400,00 kr.

Gebyr for manglende sortering på genbrugspladsen 203,81 kr. 254,77 kr.

Gebyr for udbringning/hjemtagning af beholder 108,79 kr. 135,99 kr.

9.1 Gebyrer:

* For en- og flerfamilieboliger betales grundgebyr efter antal boligenheder registreret i BBR/OIS.
 
For tre boligenheder under 50 m2 betales ét grundgebyr.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Inkl. moms.

Inkl. moms.
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A F F A L D

190 liters beholder, 14-dagstømning 590,11 kr. 737,64 kr.

190 liters beholder halvårlig tømning 590,11 kr. 737,64 kr.

240 liters beholder, 14-dagstømning 636,08 kr. 795,10 kr. 

240 liters beholder halvårlig tømning 636,08 kr. 795,10 kr.

370 liters beholder, 14-dagstømning 755,60 kr. 944,50 kr.

370 liters beholder halvårlig tømning 755,60 kr. 944,50 kr.

9.3 Tømningsgebyr pr. tilmeldt beholder:

660 liters container, 14-dagstømning 1.247,78 kr. 1.559,73 kr. 

770 liters container, 14-dagstømning 1.348,91 kr 1.686,14 kr.

9.6 Tømningsgebyr pr. tilmeldt minicontainer:

Alle ovennævnte priser (pkt. 9.2 - 9.6) er inklusiv statsafgift og forbrændingsafgift. 

4 m³ vippecontainer, ugetømning 9.720,40 kr. 12.150,50 kr. 

8 m³ vippecontainer, ugetømning 9.720,40 kr. 12.150,50 kr. 

4m³/8 m³ vippecontainer - ekstra tømning 482,60 kr. 603,25 kr.

3 m³/5 m3 undergrundscontainer, 14 dages tømning 6.229,52 kr. 7.786,90 kr. 

3 m³/5 m3 undergrundscontainer - ekstra tømning 428,60 kr. 535,75 kr.

9.7 Maxicontainere

Ovennævnte priser er eksklusiv forbrændingsafgift.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Inkl. moms.

Inkl. moms.

Inkl. moms.

10.0  FORBRÆNDINGSAFGIFT FOR DAGRENOVATION, EFTER VÆGT

Ekstra tømming af sække og beholdere, alle str. op til og med 770 liter

Gælder for maxicontainere, pr. ton

313,20 kr.

442,00 kr.

391,50 kr.

552,50 kr.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Inkl. moms.

Inkl. moms.
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13.0 AFFALDSGEBYR

A F F A L D

Klippekort á ti klip 1.200,00 kr.

Administrationsgebyr (kun virksomheder med omsætning > 300.000 376,00 kr.

Gebyr for farligt affald pr. kg. 15,00 kr.

Fjordagervej 32
6100 Haderslev
Tlf.: 73 520 520

info@provas.dk
www.provas.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag: 8.00 - 16.00

Fredag: 8.00 - 14.00

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner betale et ad-
ministrationsgebyr, med mindre de er omfattet fritagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 8 og 9. 

Ønsker virksomheden at benytte genbrugspladserne, sker det gennem en klippekortsordning. Der klippes én 
gang pr. 100 kg, dog mindst én gang pr. besøg. 

14.0 BRÆNDBART AFFALD

For alt leveret brændbart affald til Måbjergværket i Holstebro betales et gebyr, som udgør følgende pr. lev-
eret ton affald (inkl. statsafgift).

Deponiaffald pr. leveret ton affald   939,00 kr

442,00 kr.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.

Ekskl. moms.


