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Måleraflæsning 

Årsaflæsningen 

Vandværket udfører selv den årlige aflæsning primo november.  Det sker ved 

fjernaflæsning og det er målerstanden den 1. november, der registreres uanset om 

aflæsningen udføres den 1. november eller senere. 
Måleraflæsning ved forbrugerskift 

Ved forbrugerskift skal forbrugerne selv aflæse måleren og meddele dette til 

vandværket. Hidtidig forbruger hæfter for betalinger indtil vandværket har modtaget 

skriftlig meddelelse om flytning og måleraflæsning. Se nærmere under menupunktet 

Flyttemeddelelse. 

 

Takster og gebyrer 

Du kan se takster og gebyrer mm. i menupunktet Takster. 

 

Årsafregning og a contoregning 

Vandværket udsender årsopgørelse og a´contoregning hvert år i marts. Der skal således til 

vandværket normalt alene betales en gang om året. 

Årsafregningen fastsættes på grundlag af måleraflæsningen.   

A contoregningen fastsættes med udgangspunkt i sidste års forbrug. Hvis der er grundlag 

herfor, kan a contobetalingen ændres.  Begrundet anmodning om ændring af a 

contobetalingen med aktuel måleraflæsning fremsendes skriftligt til Regnskabskontor Nord. Se 

adresser mm. under menupunktet Kontaktoplysninger.  

 

Betaling 

For forbrugere, der er tilmeldt Betalingsservice sker betaling automatisk.  

Forbrugere, der ikke er tilmeldt betalingsservice, får tilsendt indbetalingskort med Post 

Danmark.  

Vandværket opfordrer dig til at tilmelde betalingen til Betalingsservice. De nødvendige 

oplysninger findes på indbetalingskortet.    

 

Manglende betaling 

Hvis det opkrævede beløb ikke betales rettidig udsender vandværket en rykker.   

Hvis det heri anførte beløb ikke betales rettidig udsendes lukkebrev med ny betalingsfrist og 

med oplysning om hvornår, der lukkes for vandforsyningen, såfremt betaling ikke sker som 

anført i lukkebrevet. Ved udsendelse af rykker og lukkebrev tillægges gebyrer.  

Hvis der er lukket for vandforsyningen for en forbruger, vil der først blive genåbnet for denne 

forbruger, når det er konstateret, at alle skyldige beløb er indgået på vandværkets konto. 

Du kan læse mere om gebyrer og omkostninger ved lukning og genåbning i menupunktet 

Takster. 
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Opgørelser ved forbrugerskift 

Se nærmere under menupunktet Flyttemeddelelse. 

 

 

Vandspild - mulighed for eftergivelse 

I visse situationer har vandværket mulighed for delvis eftergivelse af betaling ved vandspild. 

Eftergivelsen omfatter i givet fald både kubikmeterbidraget til vandværket og statsafgifter. 

Eftergivelse forudsætter blandt andet: 

at spildet skyldes lækage på en skjult vandinstallation og 

at installationsadressen benyttes (helt eller delvist) til beboelse for forbrugeren.  

Der kan ikke ske eftergivelse for de første 300 kubikmeter spild. 

 

Ansøgningsskema og yderligere oplysninger kan findes på 

http://fvd.dk/drift-og-administration/forbrugere/eftergivelse.aspx 

Udfyldt ansøgningsskema indsendes til vandværkets kasserer. Se under Kontaktoplysninger.  
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