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Vand er billigt, men koster meget 

Vandværket opkræver kun 5,00 kr. pr. kubikmeter. Statsafgiften er 6,37 kr. pr. kubikmeter  

(2018 pris excl. moms).  

Som det ses tager staten en større bid end Vandværket. 

Men er ejendommen tilsluttet Syddjurs Spildevand, opkræves vandafledningsbidraget på 

grundlag af forbruget vandmåleren viser. 

Den samlede pris incl. moms overstiger let 60,-kr.  pr. kubikmeter. Den aktuelle takst for vand-

afledningsafgift samt den faste afgift kan indhentes hos Djurs Spildevand. 

 

Tjek af vandforbrug  

Vandværket anbefaler, at du følger og kontrollerer dit vandforbrug. Der er mange måder at 

gøre det på:  

Udnyt vandmålernes hjælpefunktioner. 

Vandmålerene har et par funktioner, som gør det let at tjekke om, der er spild. 

LEAK.  LEAK er placeret midt i vandmåleren lige under kubikmetertælleren. 

Hvis LEAK blinker har måleren ikke stået stille i mindst en sammenhængende time i løbet af de 

sidste 24 timer. Det vil normalt være tegn på, at der spildes vand.  

En utæt cisterne kan være nok, til at måleren ikke står stille. Måleren står stille, når forbruget 

er under ca. 3 liter pr. time.  

FLOW. Pile for flow vises til venstre i måleren. Antal pile indikerer det øjeblikkelige forbrug. Jo 

flere pile jo større forbrug.  Hvis ingen pile vises, er det øjeblikkelige forbrug under ca. 3 liter i 

timen.  Når alle haner mm. er lukket bør antallet af synlige pile være nul.    

 

Tjek regning 

Vandværket udfører årsaflæsningen af vandmåleren pr. 1. november. Når du får regning - 

normalt i marts – bør du vurdere, om vandforbruget svarer til dit forventede forbrug. Aflæs 

evt. måleren og se, om målestanden stemmer rimeligt overens med den måleraflæsning, der 

er anført på regningen.  Hvis du mener, at din regning er forkert, bedes du sende en redegørel-

se herfor til Regnskabskontor Nord. Medsend aktuel måleraflæsning.  Se adresser mm. i me-

nupunktet Kontaktoplysninger. I tilfælde af meget stort spild pga. lækage i skjult installation er 

der i visse tilfælde mulighed for delvis eftergivelse. Se nærmere under menupunktet Regninger 

og betalinger. 

 

Aflæs måleren med mellemrum 

Følg forbruget ved med mellemrum at aflæse måleren og notere målerstanden.  En god måde 

til sikring af at der ikke er lækager, kan være at aflæse måleren, når ejendommen forlades for 

en periode og så sammenligne med måleraflæsning straks efter tilbagekomst. 

 

 

 



 

Handrup-Lyngsbæk Vandforsyning A.m.b.a. 

Målernøjagtighed og tjek heraf 

Måleren anses for at vise rigtigt, når visningen ligger indenfor +/- 4%.  

Du har til enhver tid ret til at få afprøvet måleren. Henvendelse herom rettes skriftligt til vand-

værkets kasserer. Se menupunktet Kontaktoplysninger.  

Hvis afvigelse er større end +/- 4%, betaler vandværket alle udgifter ved kontrollen. 

Hvis afvigelsen ligger mellem +/- 4%, betales alle udgifter ved kontrollen af den, der har ønsket 

afprøvningen (udgifter til smed, selve afprøvningen, fragt og moms mm.). 

Yderligere regler er anført i Forsyningsregulativet. Se menupunktet Vedtægter og regulativ.  

 

 

Undgå frostsprængninger 

Der er mange sommerhuse i vandværkets område. Og risikoen for frostsprængninger er særlig 

stor i sommerhuse.  Du må træffe de for dig relevante og nødvendige foranstaltninger til sik-

ring mod frostsprængning. 

Vandmåleren er vandværkets ejendom, men udskiftning af frostsprængt måler sker på forbru-

gerens regning. 

 
Per Winther-Rasmussen 


