
VANDVÆRKETS BESTYRELSE 
 

Rene Jensen, Kongsvænget 16 30 59 11 44 

(Formand) 

 

Kim Jespersen, Hjertegræsvej 8 98 28 63 81 

 

Rasmus Cardel, Kongsvænget 20 20 82 31 90 

 

Jesper Christensen, Ledvej 5    98 28 68 88 

 

Jens Jørn Pedersen, Kongsvænget 14 42 44 65 67 

(Kasserer) 

 

DRIFTSFORSTYRRELSER 
 

I tilfælde af driftsforstyrrelser, ledningsbrud eller lignende rettes henven-

delse til bestyrelsen eller i nødstilfælde til aut. Vvs-installatør N. J. Holm, 

Røllikevej 15, Vodskov, telf. 98 29 39 66 

 

EJERSKIFTE 
 

Ved ejerskifte skal din vandmåler aflæses. Vandværkets kasserer skal un-

derrettes om din nye adresse og om den nye ejers navn, samt om vandmå-

lerens udvisende på skæringsdagen. I henhold til vandværkets vedtægter 

hæfter den hidtidige ejer overfor vandværket indtil ejerskifte skriftligt er 

meddelt kassereren. 

 

INSTALLATION/REPARATION 
 

Vandværket gør opmærksom på, at alle installationer og reparationer på 

ledningsnet – herunder opsætning og udskiftning af vandmåler – ifølge 

lovgivningen skal udføres af autoriseret Vvs-installatør eller af vandvær-

ket. 

   Uggerhalne Vandværk 
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ANLÆGSBIDRAG 
 

Tilslutningsafgifter Excl. moms Incl. moms 

Enfamiliehuse, rækkehuse, nedlagte landbrug 16.000,00 20.000,00 

Beboelsesejendomme: 1. lejlighed 16.000,00 20.000,00 

Beboelsesejendomme: 2. og følgende lejligheder 13.000,00 16.250,00 

Landbrug og mindre erhverv 30.000,00 37.500,00 

 

Tilslutningsafgift for større erhverv, institutioner o.l. samt for byggemod-

ningsområder fastsættes af vandværkets bestyrelse. 

 

Forsyningsledning 

Kræves der anlæg af forsyningsledning på over 40 meter pr. nytilslutning 

betales et forsyningsledningsbidrag, der svarer til de faktiske omkostnin-

ger udover de 40 meter pr. tilslutning. Beregningen foretages ved en for-

holdsmæssig fordeling af Vandværkets samlede udgifter til tilslutningen. 

 

Stikledning og jordledning 

Udgiften til stikledning afholdes af grundejeren. Udgiften til jordledning 

(dvs. ledning på egen grund) afholdes ligeledes af grundejeren. 

 

Vandmåler 
Der kræves opsat godkendt vandmåler hos hver forbruger. 

 

BETALING 
 

Vandforbruget betales ved 4 a conto rater og en årsopgørelse. A conto ra-

terne forfalder til betaling den 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. decem-

ber. Seneste rettidige betalingsdag er den 5. i forfaldsmåneden. Årsopgø-

relsen forfalder til betaling den 1. marts. 

 

Betalingen opkræves via BetalingsService. 

 

FORBRUGSAFGIFTER 
 

 Excl. moms Incl. moms 

Driftsbidrag pr. m3 – incl. bidrag til grundvandskortlægning til 

Aalborg Kommune 

 

4,25 

 

5,31 

Vandafledningsbidrag pr. m3 (opkræves for Aalborg Kom-

mune) 23,49 29,36 

Vandplanbidrag og bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3   

1,40 

 

1,75 

Vandafgift pr. m3 (“Grøn afgift”- opkræves for staten) 6,37 7,96 

Betaling i alt pr m3 vand 35,51 44,38 

Fast afgift incl. målerleje - pr. medlem 800,00 1.000,00 

Lejligheder og andelsboliger - yderligere pr. bolig 250,00 312,50 

Gebyrer: 

Rykkergebyr 100,00 125,00 

Gebyr for lukning og genåbning som følge af restance 

Hertil kommer faktiske udgifter til VVS-installatør. 

300,00 375,00 

Gebyr for flytteafregning 200,00 250,00 

Aflæsning af vandmåler 100,00 125,00 

Vandmåler pr. stk. 550,00 687,50 

 

 

HAVEVANDING 
 

Afgift for overtrædelse af et eventuelt forbud mod havevanding udgør kr. 

500,00 excl. moms (625,00 incl. moms) for hver gang overtrædelse kon-

stateres. Afgift for speciel dispensation fra et havevandingsforbud udgør 

kr. 300,00 excl. moms (375,00 incl. moms). 


