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Driftsbidrag (forbrugsafgifter)
Fast årlig afgift pr. ejendom
Målerafgift – årlig pr. vandmåler fra Qn 1,5 - 5 m³
Målerafgift – årlig pr. vandmåler fra Qn 6 - 10 m³
Målerafgift – årlig pr. vandmåler større som Qn 10 m³
For måler med impulsgiver betales udover målerafgift en årlig afgift på
Vandafgift pr. m3.
fra 0 til 1.000 m³ pr. år
3
Vandafgift pr. m .
over 1001 m³ pr. år
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer pr. m³ (Miljøafgift)
Samlet vandpris incl. alle afgifter

kr.
kr.
Kr.
Kr.
Kr.
kr.
kr.
Kr.

Excl. moms
425,00
300,00
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
3,75
3,75
6,18
0,19
10,12

Incl. moms
531,25
375,00

4,688
4,688
7,725
0,238
12,65

Driftsbidrag opkræves i 4 rater med aconto 1/4 årlig (februar - maj – august - november)
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Excl. moms
Incl. moms
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig
kr.
4.300
5.375 # ¤
Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år (1 x bidrag)
kr.
4.300
5.375
501 – 2.000 m3/år (2 x bidrag)
kr.
8.600
10.750
Landbrug
2.001 – 5.000 m3/år (3 x bidrag)
kr.
12.900
16.125
3
Industri m.m.
5.001 – 10.000 m /år (4 x bidrag)
kr.
17.200
21.500
Forsyningsledningsbidrag i byområde pr. ejendom (matr.nr.)
kr.
4.000
5.000 #
*Forsyningsledningsbidrag i landområde pr. ejendom (matr.nr.)
kr.
21.900
27.375 ¤
Stikledningsbidrag Ø 32 - 40 mm pr. stk.
Kr.
6.000
7.500 # ¤
Stikledningsbidrag > eller = Ø 50 mm pr. stk.
Kr.
9.000
11.250
Etablering af Målerbrønd ved skel Ø 320/455
Kr.
1.500
1.750 # ¤
*For ejendomme, der i landområde 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. Her skal prisen for tilslutning i hvert enkelt tilfælde godkendes af
kommunen.

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling, og skal godkendes af kommunen.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag.
jf. Fællesregulativ for vandværker i Haderslev kommune pkt. 12.8
Eks. 1 (#) et enfamilieshus i byområde med ø 32 mm stikledning og målerbrønd skal betale 19.750 kr. incl. moms
Eks. 2 (¤) et enfamilieshus i landområde med ø 32 mm stikledning og målerbrønd skal betale 42.125 kr. incl. moms
Alle tilslutnings priser skal betales inden tilslutningen påbegyndes.

Gebyrer
Rykkegebyr
For sen indsendelse af selvaflæsningskort
Ekstra aflæsning af vandmåler
Flyttegebyr, hvis der opstår omkostninger ved flytning
Opsætning af ny vandmåler efter frostsprængning
Oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
EAN Fakturering
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger genåbning
Målerundersøgelse (på grundejers foranledning)

kr.
kr.
kr.
kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
kr.

Excl. moms
100,00
Ikke aktuelt
80,00
Efter regning
Efter regning
250,00
25,00
300,00
300,00
Efter regning

Incl. moms
Momsfrit
Momsfrit

312,50
31,25
Moms frit
Moms frit
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Bidrag til Byggevand og sagsbehandling: Aftales i hvert enkelt tilfælde.

Generel information:
Opkrævning & tidspunkter er: Årsopgørelse og 1. rate i februar / 2. rate i maj / 3. rate i august / 4. rate i november
Driftsbidraget opkræves af: Provas
Der udsendes ikke længere selvaflæsningskort til vandmåler. Målerne bliver aflæst elektronisk af vandværket.
Årsopgørelsen udsendes sammen med aconto opkrævning februar.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.
Hold øje med dit vandforbrug, aflæs måleren min. en gang i måneden, så undgår du et stort vandspild.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for
ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Bimålere: Leveres og vedligeholdes af Provas (Haderslev Forsyning) Fjordagervej 32, 6100 Haderslev
Ansøgning om Bimåler, kontakt Provas.
Tlf. / mail: 73 520 520 / www.Provas.dk
Takstbladet er udarbejdet efter Fælles Regulativet for Private vandværker i Haderslev kommune sept. 2015
Gyldigheds periode d. 1/1 2019 til 31/12 2019
Takstbladet er godkendt af Haderslev kommune, den 23. oktober 2018.

Vandværkets kontakt personer:
Formand: Ole Ploug, Diernæs Strandby 16, 6100 Haderslev. Mobil tlf. nr.: 5055 1454
E-mail: diernaesstrandsvandvaerk@gmail.com
Vandværkspasser: Kaj Nielsen, Diernæs Strandby 32, 6100 Haderslev. Mobil tlf. nr.: 6119 3845
E-mail: kaam6100@gmail.com
Kasserer: Carl Erik Mikkelsen, Kløvervænget 12, 6100 Haderslev. Tlf. nr.: 7453 0918, mobil tlf. nr.: 2066 6918
E-mail: carl.e.mikk@gmail.com
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