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Individuel afregning på vand og spildevand. 

 

Indledning 

Provas modtager jævnligt henvendelser fra primært lejere, private andelsboligforeninger og 

udlejere med et vist antal udlejningsejendomme samt enkelte almennyttige boligforeninger, 

om det er muligt at afregne primært vand og spildevand separat.  

 

På grund af den stigende efterspørgsel har bestyrelsen for Haderslev Vand a/s og Haderslev 

Spildevand a/s besluttet, at der pr. 1. januar 2014 åbnes op for individuel afregning med 

lejere i andelsboligforeninger, udlejningsejendomme samt almennyttige boligforeninger. 

 

Målgruppe  

Lejere af en udlejningsenhed eller andelsenhed i en ejendom, som er defineret som en 

ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere 

matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. 

  

Derudover skal følgende forudsætninger være opfyldt: 

 

 den enkeltes enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én 

måler, 

 den enkeltes enhed skal være forsynet med en selvstændig vandledning, 

 vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at 

vandforsyningen har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden. 

 

For at en individuel afregning kan lade sig gøre, skal alle enheder på matriklen være enige 

om at overgå fra fælles til individuel afregning. Beslutningen skal meddeles skriftligt til 

Provas samt til den kommune, hvor vandforsyningen ligger – Haderslev Kommune. 

 

Provas er ikke forpligtet til at afregne direkte med brugeren af en udlejningsenhed, hvis der 

på ejendommen alene er beliggende en udlejningsenhed, f.eks. ved enfamilieshuse.  

 

Flytning 

Ejendommens ejer skal underrette Provas snarest om en ny brugers overtagelse af enheden.  

Hvis ejeren af en ejendom gentagende gange undlader at meddele oplysninger om en ny 

brugers overtagelse af udlejningsenheden mv. kan ejeren straffes med et gebyr (180 kr. inkl. 

moms) 

 

Målere 

Målerne skal stilles til rådighed af Provas og forblive Provas´ejendom. 

 

Betalingsbetingelser 

Hvis de i målgruppen opførte forudsætninger er opfyldte, kan der afregnes direkte med 

forbrugeren af en udlejningsenhed eller andelsenhed i en ejendom.  

 

Individuel afregning skal meddeles Provas skriftligt, så der ligger dokumentation på, at 

aftalen er indgået.  

 

 Individuel afregning – vand 

Når der er indgået en skriftlig aftale om en individuel afregning på vand, kan der ikke 

længere foretages pant i ejendommen ved manglende betaling. I stedet henvises det 

til at lukke for vandtilførslen til enheden, hvis afregningen udebliver. Ejeren hæfter 

ikke i forbindelse med manglende afregning på vand (driftsbidrag). 

 

 Individuel afregning – vand og spildevand  

Når der er indgået en skriftlig aftale om en frivillig individuel afregning på vand og 
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spildevand  hæfter ejeren i forbindelse med manglende afregning på 

vandafledningsbidrag og spildevand.  

Ved anden rykkerskrivelse sendes der besked til ejeren, om at lejeren mangler at afregne.  

 

Provas skal senest fem måneder efter modtagelse af en skriftlig underretning om 

beslutningen foranledige, at der afregnes individuelt. Ejendommens ejer, de enkelte brugere 

samt kommunalbestyrelsen skal underrettes om tidspunktet for overgang til individuel 

afregning.  

 

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt og man ønsker individuel afregning skal skemaet 

”Anmodning om direkte fakturering af forbrug” udfyldes og indsendes til: 

 

Provas 

Haderslev Forsyningsservice a/s 

Fjordagervej 32 

6100  Haderslev 

 

Ordningen koster 100,- kr. inkl. moms i oprettelsesgebyr pr. lejer, samt et årligt gebyr på 

140,- kr. inkl. moms pr. lejer.  

 


