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For driftsåret: 2019     
 

Anlægsbidrag består af:  Bidrag til hovedanlæg. 

 Bidrag til forsyningsledninger inkl. stikledning. 

Hovedanlægsbidrag og evt. forsyningslednings bidrag betales i henhold til nedennævnte 

fordelingsnøgle. 

 

Fordelingsnøgle:     Forbrugsenheder 

Boligenhed 

En-familiebolig, lejlighed, forretning og andre små erhverv.    1,0 

Storforbrugere: 

Med årsforbrug     500 -   1.000m3    2,0 - 3,5 

Med årsforbrug 1.001 -   2.500m3    3,5 - 7,0 

Med årsforbrug 2.501 -   5.000m3    7,0 - 11,5 

Med årsforbrug 5.001 -   7.500m3  11,5 - 15,5 

Med årsforbrug 7.501 - 10.000m3  15,5 - 19,5 

Forbrugsenhederne afrundes til nærmeste hele tal. 

Årsforbrug over 10.000 m3 fastsættes i hvert enkelt tilfælde. 
 

Bidrag til hovedanlæg ved fordelingstal 1,0 kr.  6.800,00 

Bidrag til forsyningsledning ved fordelingstal 1,0 kr.  8.990,00 

Bidrag til stikledning (ø32 mm) til skel kr.  7.070,00 

Bidrag ved større og / eller længere stikledninger / forsyningsledning 

priser oplyses af vandværket. 

 

Driftsbidrag består af en afgift pr. m3, en fast afgift og grøn afgift. 

Jegerup Vandværk opkræver pr. afregningsmåler og ikke pr. bolig/ejendom/lejlighed, 

 

Fast årlig afgift pr. afregningsmåler.  kr. 635,00 

Bi-måler m. kontrol (afregnes, kontrolleres og opsættes af PROVAS) kr. 0,00 

Vandforbrug pr. m3  kr. 3,18 

Grøn afgift pr. m3 kr. 6,18 

Drikkevandsbidrag pr. m3 kr. 0,19 

Byggevand afregnes iht. regulativet § 15.2 

Gebyrer: 

Flyttegebyr kr. 100,00 

Rykkegebyr  kr. 100,00 

Lukkegebyr pr. lukning kr. 320,00 

Genåbningsgebyr kr. 1920,00 

Aflæsningsgebyr ved manglende indsendelse kr. 133,00 

Ved manglende måler opsætning eller pålagt udskiftning, vil anslået forbrug altid som min., 

blive beregnet efter 350 m3 / år i den periode, hvor måler ikke er opsat eller udskiftet som pålagt. 
 

Jegerup Vandværk opkræver pr. afregningsmåler og ikke pr. bolig/ejendom 
Alle priser er ekskl. moms og statsafgift af ledningsført vand. 

 
 

Godkendt af Haderslev kommune den............................................. 
dato og underskrift  
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Stigning fra 2018 til 2019. 

Fast afgift  : 1,0 % 

Bi-måler : 0,0 % 

Vandpris : 1,0 % 

Grøn afgift : 0,0 % 

Hovedanlæg : 1,0 % 

Bidrag ledninger : 1,0 % 

Flyttegebyr : 0,0 % 

Rykkegebyr  : 0,0 % 

Lukkegebyr : 1,5 % 

Genåbningsgebyr : 1,0 % 

Aflæsningsgebyr : 1,0 % 

Drikkevandsbidrag  :        0,00 øre (fastsat af staten.) 

 
 

Tilslutning foretaget før 1.1.1997, kan ikke ændres i " Bidrag til hovedanlæg", samt " Bidrag til forsyningsledninger 

inkl.. ø32 stikledning til skel" uden at et væsentligt større forbrug er konstateret. 

For tilslutninger foretaget efter 1.1.1997, gælder fordelingsnøglen. 

 


