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Information til forbrugerne – december 2016. 
Aflæsning af vandure. 
 
Det er på dette tidspunkt vi i tidligere, år har udsendt aflæserkort til vore forbrugere. Der udsendes 
ingen aflæserkort i år. VI har i år afsluttet udskiftningen af vandmålere, således at alle vore 
forbrugere nu har en vandmåler der kan fjernaflæses. 
   
Det er altid en god ide  at foretage nogle kontrolaflæsninger henover året og kontrollere forbruget, 
bl.a. for at sikre sig mod skjulte lækager. 
 
Samarbejde med Århus Vand/Betaling for vand og vandrelaterede afgifter. 
Som vi orienterede om sidste år har Århus Vand opsagt samarbejdet med Egå Vandværk om på 
vegne af Århus Vand at opkræve vandafledningsafgiften. Samarbejdet ophørte den 1. januar 2016. 
Det har efter vor vurdering været en opgave som Århus Vand ikke har udført optimalt. De første 
informationer fra Århus Vand om at de selv ville opkræve vandafledningsafgiften, blev udsendt 
efter sommeren som et velkomstbrev, hvorefter der kom en opkrævning på den første rate 
vandafledningsafgift. Egå Vandværk leverer de data som Århus Vand anvender i deres 
opkrævninger. Hvis der er spørgsmål til opkrævningerne fra Århus Vand, skal der rettes 
henvendelse til Århus Vand herom. 
 
Egå Vandværk opkræver efter denne ændring den faste afgift, vandforbruget og den grønne afgift.  
 
Vandforsyningssituationen. 
Der er i år ikke fortaget væsentlige investeringer i vort indvindingsanlæg. Vore boringer leverer 
fortsat vand af god kvalitet. 
 
Ledningsnettet. 
Vi påbegyndte i 2015 en renovering af ledningsnettet på Rouloen. Denne renovering har vi i 2016 
fortsat med og er i skrivende stund ved at være færdig med arbejdet.  
 
Vi planlægger i 2017, at vi skal have renoveret hovedledningen på Åbrovej. Herudover vil vi 
installere nogle kvartermålere på ledningsnettet. Disse målere vil blive installeret på strategiske 
steder på ledningsnettet, så vi har mulighed for at foretage målinger i forbruget i afgrænsede 
områder, for at effektivisere indsatsen overfor vort vandspild. Forbrugerne i de berørte områder vil 
blive informeret om tidspunkterne for arbejdernes udførelse.  
 
 
Vandsektorloven og Egå Vandværk. 
I henhold til vandsektorloven er prisloftet for 2016 for Egå Vandværk fastsat til en m3 pris på kr. 
13,04 ekskl. afgifter. Dette prisloft betyder, at de samlede indtægter fra salg af vand, faste afgifter 
og øvrige indtægter ikke må overstige ca. 2,6 mio.kr. Hertil kommer vandafledningsafgift og 
spildevandafgift samt øvrige afgifter til Staten, der udgør langt den væsentligste del af det beløb, vi 
opkræver for vandet.  
 
Med virkning fra 1/1 2017 er Vandsektorloven ændret, således at vi tildeles en økonomisk ramme 
og ikke en pris pr. m3. Den økonomiske ramme for 2017 er på ca. 2.6 mio.kr. excl. afgifter. Vi har 
påklaget rammen, idet vi ikke er enige i nogle af forudsætningerne for tildelingen af den 
økonomiske ramme.  
  
Udskiftning af vandmålere. 



Som tidligere nævnt har vi i 2016 udskiftet de sidste af de gamle vandmålere med nye vandmålere, 
der kan fjernaflæses. 
Vi skal i 2017 udtage en stikprøve at de ældste vandmålere til kontrol af at de fortsat viser det 
korrekte. Såfremt der er fejl i et væsentligt antal af de målere der er udtaget til prøven, skal hele 
det parti stikprøven er udtaget fra udskiftes. 
 
Vandkvalitet. 
Vi har den 24. november 2016 fået udtaget en vandprøve på Vandværket.  Prøven var en ”normal 
drikkevandskontrol”, der blandt andet omfatter udseende, lugt, smag, samt indhold af coliforme 
bakterier og e. colibakterier. Resultatet af denne  og andre prøver kan ses på hjemmesiden under 
fanebladet ”Information” og ”Vandkvalitet”. Resultatet af denne vandprøve viser, at der i prøverne 
ikke fundet resultater, der falder udenfor de i prøveresultatet anførte min og max værdier.  
 
Vandspild – en dyr fornøjelse. 
Hold øje med vandmåleren, så du ikke kommer til at betale mere end nødvendigt. Det er dyrt at 
have en dryppende vandhane, et løbende toilet eller et lille brud på et rør. 
 
Takster 2017.  
Vi har i bestyrelsen endnu ikke fastlagt taksterne for 2017. Som nævnt tidligere har vi fået en 
foreløbig økonomisk ramme for 2017, så derfor er de endelige satser endnu ikke fastlagt.  
 
Information fra vandværket 
Bemærk venligst, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Vandværket 
i hænde senest den 1. marts 2017. Generalforsamlingen vil blive afholdt onsdag den 29. Marts 
2017. 
 
Fremadrettet vil information fra vandværket blive lagt ud på vor hjemmeside. Det vil derfor være en 
god ide at gå ind på vor hjemmesiden en gang i mellem for at følge med i vandværkets drift.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Egå Vandværk A.m.b.a.   


