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Privatkunder



 PRISER FOR VAND
Priserne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2020.  Vi tager forbehold for trykfejl og 
eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold.

Opkrævning af vandafgifter sker efter måleraflæsning pr. 31.12.2019. 

Eksempel 1

Et énfamilieshus i byzone med en Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 7.437,41 kr. i bidrag til hovedanlæg, 7.809,17 kr. i bidrag til  

forsyningsledninger og 5.513,43 kr. i stikledningsbidrag. I alt 20.760,01 kr. inkl. moms.

Eksempel 2

Et énfamilieshus i landzone, der ligger inden for 50 m til forsyningsledningen med en  Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 7.437,41 kr. 

i bidrag til hovedanlæg, 23.506,51 kr. i bidrag til forsyningsledninger og 5.513,43 kr. i stikledningsbidrag. I alt 36.457,35 kr. inkl. moms.

Privatkunder 1 

FORBRUGSAFGIFTER Inkl. moms

Vandafgift pr. m3 leveret vand 8,78 kr.

Statsafgift pr. m3 leveret vand 7,73 kr.

Afgift ved drikkevandsbeskyttelse, pr. m3 0,24 kr.

FASTE AFGIFTER

Kunder betaler en årlig afgift pr. installeret vandmåler (hovedmåler eller bimåler). Afgiften afhænger af målerens størrelse: Inkl. moms

Qn 2,5 m3* 922,92 kr.

Qn 6-10 m³ 1.648,08 kr.

For vandmåler med impulsgiver betales udover målerafgift en årlig afgift på 250,21 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG FOR BOLIGER
Forbrugerenhed pr. gruppe Hovedanlæg Forsyningsledning Samlet, eks.

stikledning

Enfamiliehuse, fritids- og sommerhuse mv. med eget stik 7.437,41 kr. 7.809,17 kr. 15.246,58 kr.

Flerfamiliehuse og lejligheder med fælles stik* 7.437,41 kr. 1.782,16 kr. 9.219,57 kr.

Kollegieværelser med fælles stik 3.716,35 kr. 910,24 kr. 4.627,59 kr.

Enfamiliehuse i landzone** 7.437,41 kr. 23.506,51 kr. 30.943,92 kr.

Etablering af 50 cm målerbrønd 4.076,78 kr.

* Pris pr. boligenhed

** Ejendomme i landzone, der ligger mere end 50 m fra distributionsforsyningsledningen, skal betale for at få etableret forsyningsledning

Stikledningsstørrelse Inkl. moms

Ø ≤ 40 mm 5.513,43 kr.

Ø 50 mm 8.782,38 kr.

Ø 63 mm 11.733,52 kr.



   PRISER FOR SPILDEVAND 
Priserne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2020.  Vi tager forbehold for trykfejl og  
eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for spildevand på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold.

Privatkunder 2

VANDAFLEDNINGSBIDRAG Inkl. moms

Vandafledningsbidrag, variabelt bidrag pr. m3 målt/skønnet vandforbrug * 52,28 kr.

Refusion for spildevandspumper sluttet til elinstallation pr. m3 vandforbrug 2,40 kr.

Fast bidrag pr. stikledning 785 kr.

* Inkl. 1,50 kr. i tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag

SPILDEVANDSAFGIFT TIL STATEN Statsafgift

Nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk
rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering

0,75 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og  filtrering 0,90 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,50 kr.

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

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 1,95 kr.

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,10 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning 2,40 kr.

Både mekanisk rensning og kemisk fældning 2,85 kr.

Andre (septiktanke mv.) 5,70 kr

SLAMBIDRAG Inkl. moms

Samletank, pr. m3  * 52,28  kr.

Øvrigt slam, septisk slam, pr. m³ 200,97 kr.

* Inkl. 2,06 kr. tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag

TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLETANKE

Bundfældningstanke Inkl. moms

Ordinær tømning én gang årligt 615,01 kr.

Forgæves kørsel 337,14 kr.

Særbidrag for 2. årlige tømning 615,101kr.

Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 3 m³ 107,89 kr

Samletanke Inkl. moms

Ordinære tømninger 1.439,42 kr.

Forgæves kørsel 337,14 kr.

Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 3 m3 107,89 kr.

Tillægspris for akut-tømning 3.234,36 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG Inkl. moms

Standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering 63.430,89 kr.

Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering 38.058,58 kr.

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.



 PRISER FOR AFFALD 
Priserne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2020.  Vi tager forbehold for trykfejl og 
eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for affald på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold.

Privatkunder 3 

DAGRENOVATION Inkl. moms

Gebyr for ændring af renovation (pr. gang) 196,01 kr.

Grundgebyr pr. boligenhed* (pris pr. år) 1.737,50 kr.

Grundgebyr pr. sommerhus/fritidsbolig, der anvendes halvårligt (pris pr. år) 1.158,34 kr.

Grundgeby pr. kolonihave 913,75 kr.

Køb af kompostbeholder 400,00 kr.

Gebyr for manglende sortering på genbrugspladsen 271,39 kr.

Gebyr for udbringning/hjemtagning af beholder 141,06 kr.

Tømningsgebyr pr. tilmeldt enhed pr. år * Inkl. moms

Sække, helårs, 14-dagstømning 545,53 kr.

Sække, halvårs (fritidshuse) 580,79 kr.

Sække, halvårs (fritidshuse), 14-dagstømning 290,25 kr.

Sække – ekstra tømning 198,20 kr.

Ekstra-affald, sæk med kontrolmærkeseddel 25,00 kr./stk.

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

Tømningsgebyr pr. tilmeldt beholder: Inkl. moms

190 liters beholder, 14-dagstømning 861,59 kr.

190 liters beholder halvårlig tømning 870,61 kr.

240 liters beholder, 14-dagstømning 944,13 kr.

240 liters beholder halvårlig tømning 953,15 kr.

370 liters beholder, 14-dagstømning 1.158,71 kr.

370 liters beholder halvårlig tømning 1.167,74 kr.

Tømningsgebyr pr. tilmeldt minicontainer: Inkl. moms

660 liters container, 14-dagstømning 1.943,18 kr.

770 liters container, 14-dagstømning 2.124,75 kr.

Ekstra tømming Inkl. moms

192, 240 og 370 liter beholdere 204,80 kr.

660 og 770 liter beholdere 211,41 kr.

Maxicontainere Inkl. moms

4 m³ vippecontainer, ugetømning 13.312,03 kr.

8 m³ vippecontainer, ugetømning 13.312,03 kr.

4m³/8 m³ vippecontainer – ekstra tømning 568,15 kr.

3 m³/5 m³ undergrundscontainer, 14 dages tømning 8.357,28 kr.

3 m³/5 m³ undergrundscontainer – ekstra tømning 568,15 kr.

Priser er eks. forbrændingsafgift for maxicontainere pr. ton    813,94 kr.



GEBYROVERSIGT
Gebyrerne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2020.   
Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. 

Privatkunder 4 

Inkl. moms

Rykkerskrivelse 100,00 kr.

Lukkevarsel 100,00 kr.

Lukkebesøg 380,00 kr.

Genåbning inden for normal åbningstid 380,00 kr.

Betalingsaftale (momsfri) 100,00 kr.

Selvaflæsningskort – rykker 85,00 kr.

Aflæsningsbesøg 369,57 kr.

Oprettelsesgebyr (selvaflæsning) 100,00 kr.

Oprettelsesgebyr (aflæsningsbesøg) 369,57 kr.

Opkrævningsgebyr papirfaktura 45,00 kr.

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

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning) Efter regning.

Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 kr.

Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift 215,00 kr.

Lukning af stophane 765,00 kr.

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

Opsætning af erstatningsmåler (f.eks. ved frostsprængninger) Efter regning.

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

Årligt gebyr ejer/lejer 140,00 kr.

Administrationsgebyr vedr. vandmåler på ejendomme med egen brønd og bundfældningstank 200,00 kr.


