Erhvervskunder

PRISER
2020
Vand · Spildevand · Affald

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.

FORBRUGSAFGIFTER

Eks. moms

Vandafgift pr. m3 leveret vand

7,02 kr.

Statsafgift pr. m leveret vand

6,18 kr.

Afgift ved drikkevandsbeskyttelse, pr. m3

0,19 kr.
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FASTE AFGIFTER
Kunder betaler en årlig afgift pr. installeret vandmåler (hovedmåler eller bimåler). Afgiften afhænger af målerens størrelse:

Eks. moms

Qn 2,5 m3*

738,33 kr.

Qn 6-10 m³

1.318,46 kr.

Qn 15 m³

2.953,34 kr.

Qn 25 m³

4.904,66 kr.

Qn 40-50 m³

5.273,82 kr.

Qn 60 m³

7383,35 kr.

For vandmåler med impulsgiver betales udover målerafgift en årlig afgift på

200,17 kr.

For sprinkleranlæg uden måler betales en fast årlig afgift

Eks. moms

Ø ≤90 stikledning

9.044,90 kr.

Ø 110 stikledning

10.058,88 kr.

Ø 160 stikledning

13.042,83 kr.

Ø 200 stikledning

18.789,52 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG FOR VIRKSOMHEDER (EKS. MOMS)
For bidragsstørrelse for bolig på erhvervsejendomme, herunder landbrug og udlejningsejendomme, henvises til priserne for private boliger.
Ejendomme i landzone, der ligger mere end 50 m fra distributionsforsyningsledningen, skal betale for at få etableret forsyningsledning.
Stikledn. str.

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

Samlet bidrag

Ø ≤40 mm

8.807,28 kr.

19.302,18 kr.

4.377, 27 kr.

32.486,73 kr.

Ø 50 mm

18.616,59 kr.

21.306,23 kr.

5.010,13 kr.

44.932,95 kr.

Ø 63 mm

34.227,09 kr.

24.048,62 kr.

5.379,30 kr.

63.655,34 kr.

Ø 90 mm

58.539,40 kr.

27.107,43 kr.

13.975,62 kr.

99.622,45 kr.

Ø 110 mm

82.693,49 kr.

33.436,02 kr.

14.661,22 kr.

130.790,73 kr.

Ø 160 mm

106.214,73 kr.

39.764,60 kr.

18.300,15 kr.

164.279,48 kr.

Ø 200 mm

129.525,01 kr.

46.198,66 kr.

24.259,57 kr.

199.983,24 kr.
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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.

VANDAFLEDNINGSBIDRAG

Eks. moms

Vandafledningsbidrag, variabelt bidrag pr. m³ målt/skønnet vandforbrug

41,82 kr.

Refusion for spildevandspumper sluttet til elinstallation pr. m3 vandforbrug

1,92 kr.

Afledning særligt forurenet overfladevand (0,8 m³ pr. m² pr. år) (pris pr. m ) *

41,82 kr.

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

13,94 kr.

Virksomheder som faktureres efter trappemodel trin 2

33,46 kr.

Virksomheder som faktureres efter trappemodel trin 3

16,73 kr.

3

Fast bidrag pr. stikledning

628 kr.

Særbidrag pr. kg. organisk stof målt som COD, når COD > 1.600 mg/l

3,09 kr.

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

8,04 kr.

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

26,50 kr.

* Inkl. 2,06 kr. tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag

SPILDEVANDSAFGIFT TIL STATEN

Statsafgift (eks. moms)

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

TILSLUTNINGSBIDRAG

Eks. moms

Standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering

50.744,71 kr.

Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering

30.446,87 kr.

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

SLAMBIDRAG
Samletank, pr. m3 *
Øvrigt slam, septisk slam, pr. m³

Eks. moms
41,82 kr.
160,78 kr.

* Inkl. 1,50 kr. tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag

TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLETANKE
Bundfældningstanke

Eks. moms

Ordinær tømning én gang årligt

492,01 kr.

Forgæves kørsel

269,71 kr.

Særbidrag for 2. årlige tømning

492,01 kr.

Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 3 m³
Samletanke
Ordinære tømninger
Forgæves kørsel
Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 3 m3
Tillægspris for akut-tømning

86,31 kr.
Eks. moms
1.151,53 kr.
269,71 kr.
86,31 kr.
2.587,49 kr.
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PRISER FOR AFFALD
Priserne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2019. Vi tager forbehold for trykfejl og
eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for affald 2019 på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold.

GENBRUGSPLADSER
Virksomheder kan bruge genbrugspladserne via ordning med nummerpladescanning.
Gebyr pr. besøg på genbrugspladsen
Gebyr for farligt affald pr. kg.

Eks. moms
90 kr.
15,00 kr.

GEBYROVERSIGT
Gebyrerne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2018.
Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser.
Eks. 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
Aflæsningsbesøg
Oprettelsesgebyr (selvaflæsning)
Oprettelsesgebyr (aflæsningsbesøg)
Opkrævningsgebyr papirfaktura
Fremsendelse af regningskopi (digitalt eller papirform)
Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

68,00 kr.
295,65 kr.
82,42 kr.
295,65 kr.
36,00 kr.
36,00 kr.
Efter regning

Ekstraordinær måleraflæsning med regning

200,00 kr.

Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift og tømning af tank

172,00 kr.

Lukning af stophane

612,00 kr.

Gebyr for ekstraordninger rettelse/ændringer på regninger

144,00 kr.

Opsætning af erstatningsmåler (f.eks. ved frostsprængninger)
Oprettelse pr. lejer ejer/lejer
Årligt gebyr ejer/lejer

Efter regning.
80,00 kr.
112,00 kr.
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