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DRIFTBIDRAG:  KR. 

Fast årlige afgift pr. medlem 750,00 

Vandafgift pr. m³ for 0-500 m³ 6,50 

Vandafgift pr. m³ for 501 m³ - op opefter,                                                                     . 3,25 

Stats afgift pr. m³ 6,25 

Måler afgift pr. år for 2,5 m³ måler 350,00 

Måler afgift pr. år for større måler 700,00 

Genåbning af afbrudt vandforsyning 1000,00 

Gebyr for ikke tilbagesendt aflæsningskort/for sent eller ikke betalt vandafgift 125,00 

TILSLUTNINGSAFGIFT 

– i forsyningsområdet: 
Anlægsbidrag Ledningsbidrag 

Stikbidrag og 

målerudlevering 

Ialt 

excl. 

moms 

Gruppe 1 6800,00 26250,00                                                          12000,00 45050,00 

Gruppe 2 13600,00 26250,00 20000,00 59850,00 

Gruppe 3 20400,00 26250,00 25000,00 71650,00 

Gruppe 4 27200,00 26250,00 25000,00 78450,00    

 

Før etablering af tilslutning til nye forbrugere kan påbegyndes, skal tilslutningsafgiften fuldt ud 

være indbetalt til Ndr. Hvam Vandværk a.m.b.a. 

Ved ny tilslutning betales tilslutningsafgift efter følgende gruppeopdeling. 

 

Gruppe 1   Ejendom med max forbrug på 800 m³.               

 

Gruppe 2   Ejendom med max forbrug på 2000 m³. 

 

Gruppe 3   Ejendom med max forbrug på 5000 m³. 

 

Gruppe 4   Ingen max forbrug. 

 

Såfremt max. forbrug overskrides betales der difference tilslutningsafgift til næste gruppe. 



Uanset årsforbruget tillægges alle tilslutningsafgifter 1,0 anlægsbidrag pr. bolig udover den 

første bolig på samme stik. 

Såfremt der ønskes separat stik og måler til hver af flere boliger i samme bygning og på sam-

me matrikelnummer, men i selvstændige bygninger, regnes hver enkelt bolig for 1 selvstændig 

forbruger. 

Opkrævningsperioder: 

Årlige vandafgifter opkræves i 4 terminer, således at der betales for kvartalet ved starten af 

hvert kvartal. 

Hvis vandmåler er defekt opkræves skønnet forbrug samt den faste afgift i 4 lige store 

kvartaler. 

A – conto vedr. forbrug ansættes skønsmæssigt af bestyrelsen. 

I 12. mdr. aflæses vandmåleren via fjernaflæsning, vandværket kan løbende overvåge 

vanduret og får alarm ved defekt, blokering 

Herefter udsendes årsopgørelse for betaling i januar/februar. 

Se betalingsdato på udsendte indbetalingskort.  

Årsopgørelsen kan findes på www.aflas.dk/757  forbrugernummer og adgangskode står på opgørelsen og 

er den samme fra år til år. 

Oplys venligst mail adresse og mobilnr, til brug ved en evt. forurening af drikkevandet, samt 

tilbagemeldinger på evt. alarmer: defekt vandur – for lav vand temp – tilbageløb - lækage 

Web: www.hvamvand.dk 

Mail: kassereren@hvamvand.dk 

BANK. Sparekassen Kronjylland reg.nr. 6121 Konto nr. 9040986933 

 

 

 

Gebyrer og bøder ved ikke rettidig betaling: 

Hvor en kvartalsopkrævning ikke er indbetalt til postvæsenet / bank med afstempling senest 

første hverdag efter den på girokortet påskrevne sidste indbetalings frist, vil der blive påført 

opgørelsen gebyr pålydende 125,00 kr. u/moms og samtidig underrettes om, hvornår der vil 

blive afbrudt for vandtilførslen. 

Hvor en ydelse til vandværket ikke bliver betalt senest som anført i varsling om vand-

afbrydelse, foretages uden yderlige varsel afbrydelse. 

Genåbningsgebyr kr. 1000,00 efter vandafbrydelse. 

Før der kan genåbnes hvor der har været afbrudt for vandtilførslen skal samtlige restancer / 

gebyrer og gebyrer for genåbning være fuldt indbetalt. 

http://www.aflas.dk/757
http://www.hvamvand.dk/
mailto:kassereren@hvamvand.dk


Vedrørende vandmålere, kontraventiler, vedtægter og fællesregulativ: 

Vandmålere udleveres af vandværket og forbliver vandværkets ejendom. 

Montering af vandmåler udføres for forbrugerens regning af en autoriseret VVS installatør som 

forbrugeren selv bestiller til opgaven. 

Montering udføres efter instruks der følger målerudleveringen, målermontering indberettes til 

bestyrelsen på medfølgende indberetningsskema. 

Efter monteringen kontrolleres og plomberes vandmåleren af vandværket u/b. 

Alle ydelser til Ndr. Hvam Vandværk skal betales af aktuelle grundejere, og hos disse 

opkræves både tilslutningsafgifter og løbende vandafgifter. 

 

Et medlem har kun 1 stemme uanset antal ejendomme ud over 1. 

 

Bestyrelsen består af 5 personer valgt for 2 år ad gangen, som skiftevis afgår 2 og 3 

ved ordinær generalforsamling, formand og kasserer kan ikke afgå samtidig.   

 

I øvrigt henvises til Fællesregulativet for almene vandværker i Silkeborg kommune 

 

Klager vedrørende tvister med Ndr. Hvam Vandværk a.m.b.a.  kan rettes til 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. 


