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Orientering til forbrugerne ved Børkop Vandværk 
 
 

Vejle Spildevand har opsagt aftale om salg af målerdata. 
 
Baggrundsviden: 

 
Børkop Vandværk er et privatejet vandværk, som ejes af vandværkets forbrugere. Man betaler et 
tilslutningsbidrag ved ejendommens tilslutning til vandværket, og derefter ”ejer” man en andel af 
vandværket. Ejerskabet videreføres til nye ejere ved et evt. salg af ejendommen. 
 
Ejerne vælger en gang om året en bestyrelse på vandværkets generalforsamling, og det er den be-
styrelse, som har ansvaret for den daglige drift. 
 
En gang i 90-erne besluttede man sig for at ansætte fast personale. Byen voksede eksplosivt, og ved 
overgangen til målt vandforbrug blev det for uoverskueligt at videreføre vandværket i bestyrelsesre-
gi!   
 
Vandværket ansatte en bestyrer, og der blev monteret vandmålere ved samtlige forbrugere. Vand-
værket udsendte en gang årligt et aflæsningskort til forbrugerne, som så skulle returnere det udfyld-
te aflæsningskort. Oplysningerne blev brugt til afregning af vandforbruget i det forgangne år. 
 
Samtidig begyndte kommunerne også af afregne spildevand efter målt forbrug, og til det skulle de 
også bruge den samme aflæsning. Der blev lavet en aftale om, at kommunen købte disse aflæsning-
er af vandværket, som kommunen så brugte til at afregne spildevandsafgiften efter. 
 
Denne ordning blev videreført, da de kommunale spildevandsselskaber blev selskabsgjorte, og i 
Børkop Vandværks forsyningsområde blev Vejle Spildevand oprettet. 
 
Aftalen er med jævne mellemrum opsagt og genforhandlet, og indtil 31.12.2016 blev vandværket 
afregnet med 37 kr. pr. måler. 
 
Aftalen var, at vandværket var forpligtet til at levere valide måleroplysninger, oplysninger ved 
målerskift, flytninger samt, når der blev tilsluttet nye forbrugere.  
Samtidig afleverede Børkop Vandværk oplysninger fra besøgte forbrugere med unormale vand-
forbrug.  
 
Vejle Spildevand har opsagt denne aftale med virkning pr. 31.12.2016 og det er ikke lykkedes at 
opnå en tilfredsstillende aftale. Vejle Spildevand tilbyder en aftale på 25 kr. i en 3-årig periode, 
herefter vil aftalen blive opsagt igen. Hvorfor kan man kun gisne om. 
 
Børkop Vandværk har valgt at takke nej til aftalen, da vandværket finder et fald på 32,4% for disse 
oplysninger er uacceptabelt. Samtidig finder vandværket perioden på 3 år for kort. 
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Hvorfor skal Vejle Spildevand betale for måleroplysninger?   

 
Børkop Vandværk har investeret i en ny målerpark bestående af 2.000 elektroniske vandmålere 
beregnet til fjernaflæsning samt nødvendigt software og hardware til håndtering af målerdata.  
 
Der er investeret et stort beløb i denne målerpark, ligesom der er årlige omkostninger på vedlige-
holdelse og administration.  
 
Børkop Vandværks holdning er, at Vejle Spildevand skal betale for ovennævnte oplysninger fordi, 
målerne er vandværkets og fordi begge parter skal bruge aflæsningerne til afregning af vandfor-
bruget. 
 
Vandværket foretager og kontrollerer aflæsningerne, undersøger unormale vandforbrug samt leverer 
Vejle Spildevands vigtigste data i et format lige til at indlæse i deres afregningssystem. 
 
Hvad er en rimelig betaling? 

 
Vandmålerne afskrives iht. vandværkets regnskab over en 10-årig periode og investeringen pr. 
måler har været: 
 

• Indkøb af måler – gennemsnitspris:       850 kr. 
• Montering og administration – gennemsnitspris     400 kr. 
• 10 års omkostninger, Software, FAS samt prøveudtagning af målere    200 kr. 
• Gennemsnitspris i målerens levetid   1.450 kr.  
• Gennemsnitspris pr. år ved en afskrivningsperiode på 10 år:     145 kr. 

 
Der er altså ca. 145 kr. i årlige omkostninger pr. måler i målerens levetid.  
 
Børkop Vandværk mener derfor, at 25 kr. for Vejle Spildevands vigtigste ”råvarer” er alt for lidt og, 
at Vejle Spildevand skal mindst betale 30 kr. pr. måleroplysning og i en periode på 10 år således, at 
der ikke skal forhandles hvert 3. år. 
 
Hvad betyder opsigelsen for vandværkets forbrugere? 

 
Med opsigelsen af aftalen skal Vejle Spildevand selv indhente oplysninger om: 
 

• Oprettelse af nye forbrugere – målernummer m.m. 
• Årlig målerstand pr. 31.12. 
• Oplysninger ved fraflytninger og salg af ejendomme 
• Oplysninger ved målerskift 

 
Disse oplysninger kommer Vejle Spildevand til at ulejlige vandværkets forbrugere med, desværre. 
 
Har du spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til kontakte vandværket på tlf. 75 866 
588. 


