
PRISER 2023
 
Vand · Spildevand · Affald

 
Privatkunder



 PRISER FOR VAND
Priserne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2023.  
Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. 

Eksempel 1

Et énfamilieshus i byzone med en Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 7.814 kr. i bidrag til hovedanlæg, 8.204 kr. i bidrag til  

forsyningsledninger og 5.792 kr. i stikledningsbidrag. I alt 21.810 kr.

Eksempel 2

Et énfamilieshus i landzone, der ligger inden for 50 m til forsyningsledningen med en  Ø 32 mm stikledning skal inkl. moms betale 7.814 kr. 

i bidrag til hovedanlæg, 24.696 kr. i bidrag til forsyningsledninger og 5.792 kr. i stikledningsbidrag. I alt 38.302 kr.

Privatkunder 1 

FORBRUGSAFGIFTER

Vandafgift pr. m3 leveret vand 12,82 kr.

Statsafgift pr. m3 leveret vand 7,96 kr.

FASTE AFGIFTER

Årlig afgift pr. installeret vandmåler (hovedmåler eller bimåler). Afgiften afhænger af målerens størrelse: 

Qn 2,5 m3 970 kr.

Qn 6-10 m³ 1.731 kr.

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

stikledning

Enfamiliehuse, fritids- og sommerhuse mv. med eget stik 7.814 kr. 8.204 kr. 16.018 kr.

Flerfamiliehuse og lejligheder med fælles stik (pris pr. boligenhed) 7.814 kr. 1.872 kr. 9.686 kr.

Kollegieværelser med fælles stik 3.905 kr. 956 kr. 4.861 kr.

Enfamiliehuse i landzone* 7.814 kr. 24.696 kr. 32.510 kr. 

Etablering af 50 cm målerbrønd 8.000 kr.

* Dette er et standard bidrag. Er ejendommen mere end 50 m fra distributionsforsyningsledningen, skal ejer betale de yderlige omkostninger en tilslutning vil kræve .

Stikledningsstørrelse

Ø ≤ 40 mm 5.792 kr.

Ø 50 mm 9.277 kr.

Ø 63 mm 12.237 kr.

Opkrævning af vandafgifter sker efter måleraflæsning pr. 31.12.2022.  
Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er nævnt.



   PRISER FOR SPILDEVAND 
Priserne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2023.  Vi tager forbehold for trykfejl og  
eventuelle afgiftsforhøjelser. For yderlige beskrivelse af prissammensætningen se regulativet for spildevand på  
www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold.

Opkrævning af spildevandsafgifter sker efter måleraflæsning pr. 31.12.2022 
Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er nævnt.

Privatkunder 2

FORBRUGSAFGIFTER

Vandafledningsbidrag, variabelt bidrag pr. m3 målt vandforbrug 52,41 kr.

Refusion for spildevandspumper sluttet til elinstallation pr. m3 vandforbrug 2,68 kr.

FASTE AFGIFTER
Fast bidrag pr. stikledning 901 kr.

SPILDEVANDSAFGIFT TIL STATEN Statsafgift (momsfrit)

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

0,79 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og  filtrering 0,95 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning 1,58 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation 1,74 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning 2,06 kr.

Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation 2,22 kr.

Både mekanisk og biologisk rensning 2,53 kr.

Både mekanisk rensning og kemisk fældning 3,01 kr.

Andre (septiktanke mv.) 6,01 kr.

SLAMBIDRAG

Samletank, pr. m3 52,41  kr.

Øvrigt slam, septisk slam, pr. m³ 232,03 kr.

TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLETANKE

Bundfældningstanke

Obligatorisk tømning én gang årligt 696 kr.

Særbidrag for 2. årlig tømning 696 kr.

Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 3 m³ 122 kr

Forgæves kørsel 381 kr.

Samletanke

Obligatorisk tømning én gang årligt 1.628 kr.

Yderlig tømninger, pr. gang 1.628 kr.

Tillægspris pr. påbegyndt m³ ud over 3 m³ 122 kr.

Tillægspris for akut-tømning 3.658 kr.

Forgæves kørsel 381 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG

Standardtilslutningsbidrag for regn- og spildevandskloakering 74.683 kr.

Standardtilslutningsbidrag for spildevandskloakering 44.810 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 2023.   
Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. 

Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er nævnt.

Privatkunder 3 

GRUNDGEBYR
Boligtype

Parcel/Stuehus 3.367 kr.

Række-, kæde- og dobbelthus 3.367 kr.

Etageboliger 3.367 kr.

Ældreboliger og ungdomsboliger 2.020 kr.

Fritidshuse/Sommerhuse (der ikke anvendes til helårsbeboelse) 2.020 kr.

Kolonihaver 673 kr.

Værelser 673 kr.

Ubeboede (boligen skal stå tomt i et kalender år) 0 kr.

SÆRLIGE GEBYR
Gebyr for ændring af renovationsaftale (pr. gang) 215 kr.

Gebyr for manglende sortering på genbrugspladsen 775 kr.

Gebyr for skifte, udbringning eller hjemtagning af beholder 316 kr.

TØMNINGSGEBYR - ALM. HUSTANDE
14-dags tømning: 2-delt - 240 L beholder 620 kr.

14-dags tømning: 2-delt - 370 L beholder 840 kr.

14-dags tømning: Sæk 1.542 kr.

14-dags tømning: 190 L beholder 957 kr.

14-dags tømning: 240 L beholder 1.100 kr.

14-dags tømning: 370 L beholder 1.486 kr.

14-dags tømning: 660 L beholder 2.251 kr.

Ugetømning: Sæk 3.068 kr.

TØMNINGSGEBYR - SOMMERHUSE
Helårlig 14-dags tømning: 2-delt - 240 L beholder 620 kr.

Helårlig 14-dags tømning: 2-delt - 370 L beholder 840 kr.

Sommerhalvåret (uge 13-43) 14-dags tømning: 2-delt - 240 L beholder 405 kr.

Sommerhalvåret (uge 13-43) 14-dags tømning: 2-delt - 370 L beholder 554 kr.

Tilvalg af ugetømning (uge 18-36): 2-delt - 240 L beholder 201 kr.

Tilvalg af ugetømning (uge 18-36): 2-delt - 370 L beholder 266 kr.

TØMNINGSGEBYR - NEDGRAVEDE LØSNINGER
14-dags tømning: 3 m³ 8.001 kr.

14-dags tømning: 5 m³ 8.782 kr.

Behandlingsomkostning pr. ton 921 kr.

EKSTRA TØMNINGER
2-delt rest/mad - 240 L beholder 146 kr.

2-delt rest/mad - 370 L beholder 150 kr.

Rest - 190 L beholder 286 kr.

Rest - 240 L beholder 289 kr.

Rest - 370 L beholder 296 kr.

Rest - 660 L beholder 313 kr.

Rest - 3 m³ nedgravede beholder 1.100 kr.

Rest - 5 m³ nedgravede beholder 1.100 kr.

Rest - ekstra sæk i forbindelse med ordinær tømning - 10 kg 50 kr.



GEBYROVERSIGT
Gebyrerne er vedtaget af Haderslev Kommunes Byråd og gælder fra 1. januar 2023.   
Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsforhøjelser. 

Alle priser er inkl. moms, medmindre andet er nævnt.

Privatkunder 4 

ADMINISTRATIONSGEBYR

Rykkerskrivelse 100 kr.

Betalingsaftale (momsfri) 100 kr.

Selvaflæsningskort – rykker 100 kr.

Aflæsningsbesøg 375 kr.

Oprettelsesgebyr 100 kr.

Opkrævningsgebyr papirfaktura 55 kr.

Fremsendelse af regningskopi (digitalt eller papirform) 55 kr.

Gebyr for ekstraordninger rettelse/ændringer på regninger 180 kr.

Oprettelse af individuel afregning med lejer (pr.  lejer) 100 kr.

Årligt gebyr for individuel afregning med lejer (pr.  lejer) 150 kr.

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

LUKKEGEBYR

Lukkevarsel 100 kr.

Lukkebesøg 750 kr.

Genåbning af vand (kun inden for normal åbningstid: 9-15 mandag til torsdag og 9-12 fredag) 750 kr.

Lukning af stophane 765 kr.

MÅLERGEBYR

Målerundersøgelse (på grundejers foranledning) Efter regning.

Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift 750 kr.

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


