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Vedr.:  Vandværkernes indberetning af måleroplysninger til kommunen. 
 
Vandrådet i Aabenraa Kommune er et samarbejdsorgan for vandværkerne i kommunen, 
og er nedsat til at varetage sine medlemsværkers interesser. 
 
Vandværkerne har hidtil på forskellige betingelser i de tidligere kommuner leveret 
måleroplysninger til kommunens afregning af statsafgift for ejendomme med private 
spildevandsanlæg og for afregning af vandafledningsbidrag i kloakerede områder. 
 
For ejendomme uden for kloakoplandet skal vandværket i henhold til Lov om afgift af 
spildevand vederlagsfrit give kommunerne alle måleroplysninger. 
 
Noget tilsvarende er ikke tilfældet for måleroplysninger for ejendomme tilsluttet 
offentlig kloak. 
 
Foreningen af Vandværker i Danmark har derfor udarbejdet forslag til ”Aftale om 
betaling for indberetning af målerdata ved udskiftning af målere” og ”Aftale om 
betaling for forbrugsoplysninger”. 
 
For 2007 er taksten for alle måleroplysninger incl. måleraflæsning fastsat til 25,70 kr. 
pr. aflæst vandmåler i kloakeret område. 
 
Aabenraa Kommune har overfor Vandrådet givet udtryk for, at Kommunen finder 
taksten for høj, hvorfor Kommunen selv vil udsende aflæserkort og dermed selv 
indhente forbrugsoplysninger. 
 
Såfremt kommunen selv ønsker at foretage den årlige måleraflæsning må Vandrådet 
dog gøre Kommunen opmærksom på, at kloakvæsenet ikke har samme ret som 
vandværket til at få adgang til folks private ejendom, hvorfor der ikke er mulighed for at 
kontrollere, om de indsendte måleroplysninger er korrekte. 
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Vælger Kommunen alligevel selv at indhente måleroplysninger fra kloakvæsenets 
tilsluttede ejendomme, må Vandrådet gøre opmærksom på, at Kommunen har behov for 
oplysninger fra vandværkerne om nyoprettede vandmålere og om udskiftning af 
vandmålere samt om målerstand på den nedtagne måler. 
 
For 2007 er taksten for indberetning af målerdata ved udskiftning fastsat til 13,00 kr. pr. 
måler på grundlag af en optælling af samtlige registrerede afregningsmålere hos kloake-
rede ejendomme i vandværkets forsyningsområde. 
 
FVD´s forslag til skriftlig aftale vedlægges. 
 
Vandrådet opfordrer Kommunen til snares at indgå én af vedlagte aftaler. 
 
Såfremt Kommunen ikke ønsker at indgå nogen aftale om måleroplysninger, vil 
Vandrådet opfordre sine medlemsvandværker til at ophøre med indberetning af 
oplysning om målerskift og nyoprettelse af vandmålere for kloakerede ejendomme. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Børge V. Nielsen  
formand 
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