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Nyt fra vandværket 
Investeret i ny hovedledning under Spongså. 
 
Aflæsning af målere 
Selvaflæsningskort udsendes medio oktober til alle forbrugere. 
Der vil være åben for internet aflæsning i 2 uger til registrering af målerstand. Det vil stadig være muligt at sende 
selvaflæsningskortet retur. 
Gebyr for manglende aflæsning kr. 200. 
 
Opgørelse for 2019, samt aconto-opkrævning for 2020 udsendes februar/marts. Betalingsfrist 31/3 2020. 
Tilbagebetaling under kr. 50 udbetales ikke, men overføres til næste år. 
 
Takst 2020 
Vandafgift til vandværket pr. m3 Kr.  3,00 
Fast afgift til vandværket Kr.  550,00 
Vandafgift + drikkevandsbidrag til staten pr. m3 Kr. 6,37 
Alle priser er excl. moms. 
 
Ejerskifte og adresseændring 
Ved ejerskifte skal vanduret aflæses og aflæsningen sendes til vandværket sammen med oplysning om forbruger-
nummer, navn og adresse på ny ejer samt overtagelsesdagen. 
 
Frostsprængninger sommerhuse 
Vi opfordrer andelshavere med indendørsmålere i sommerhusområdet til at sørge for, at måleren kommer til at 
sidde frostfrit fremover. Konstateres det, at måleren ikke sidder frostfrit, vil vandværket foranledige nedsætning af 
udendørs målerbrønd for andelshavers regning. I huse med målerbrønd skal begge haner i målerbrønden lukkes i 
vinterhalvåret. Såfremt det konstateres, at der ikke er lukket for vandet og der sker frostsprængning, vil andelshave-
ren blive faktureret for omkostninger i forbindelse med at lokalisere bruddet. 
Luk derfor begge vandhaner i brønden i efterår- og vintermånederne – ved højt grundvand lægges en stor sten på 
låget. 
 
Vandure 
Ændres placering af vanduret, skal uret føres til skel i målerbrønd. 
Sker der skade på ure og brønde incl. låg, vil omkostningerne til reparation eller udskiftning blive faktureret til an-
delshaveren. Er låget defekt, skal det udskiftes for egen regning. Bemærk ved defekt låg er isoleringsevnen væk. 
Nye låg (også kørefaste låg) kan købes ved vandværket. Målerbrønden skal altid være synlig og frit tilgængelig. 
 
Ved uheld eller driftsforstyrrelser kontakt Flemming Jensen, tlf. 40131248 eller 23610048. 
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