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Kære Værum borgere og brugere af Værum Bys Vandværk. 

 

Som tidligere orienteret på facebook og vores hjemmeside vbv-amba.dk har vi fået 

tegnet et nyt vandværk. Pga. jordbundsforholdene er den nedgravede tank specielt 

konstrueret. Oven på tanken skal vandværket stå. Vandværket bliver af røde teglsten 

med sort tag bestående af maskinrum, sluse, teknikrum, lager og toilet. Da ikke alle 

orienterer sig gennem internettet, er her en skriftlig redegørelse for hvad det er 

meningen der skal ske. 

 

Vi har delt bygning af vandværket op i entrepriser, og forespurgt håndværkere lokalt 

og i omegn om at give et tilbud. Vi har nu fået nogle tilbud hjem og kan danne os et 

billede af prisen. Det kan kort skitseres som følgende. (priser er eksklusiv Moms) 

 

Jord & beton, murer og tømrer arbejder, maling og gulvbelægning, VVS og el 

installationer: 

2.045.751 kr. 

 

Udstyr til de to vandtanke under værket, styringsanlæg, frekvensstyrede pumper, ny 

rørføring, vandbehandling: 

599.343 kr. 

 

Landmåler, byggeplads omkostning, oprydning af gl. vandværk, reetablering af 

grunden: 

237.500 kr. 

 

Hvilket i alt bringer den fremtidige investering op på 2.882.594 kr. 

 

Indtil nu har vi brugt penge på byggetilladelse, jordbundsprøver og analyse, ingeniør 

beregninger, tegning af bygning, landmåler og ny bæredygtig vej ind til værket inkl. 

Nye hoved ledninger: 

196.750 kr. 

 

Vi har tidligere ansøgt Randers Kommune, om kommune garanti, for at kunne låne 

pengene i Kommunekredit. Her har vi fået en garanti på 2.500.000 kr. Derudover vil 

vi ansøge vores bank om en kassekredit på 500.000 kr. 

 Vi forestiller os en stigning af den faste årlige afgift på 500 kr. til 950 kr. 

 Desuden en stigning af vandprisen på 1 kr. til 4 kr./m3. 

 Desuden en stigning for målerafgift med 25 kr. til 75 kr./pr. måler. 

 

Før vi kan låne penge til byggeriet skal I andelshavere give jeres samtykke. Dette vil 

ske på en ekstraordinær generalforsamling som bliver afholdt efter gældende corona 

forskrifter. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Værum Bys Vandværk Amba. 
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Prisblad eksempel for året 2021:                                       
 

Fast årlig grundafgift    :   kr. 950,00 pr. brugbar vandindføring. 

Fast årlig målerafgift    :   kr.   75,00 pr. vandværksejet måler. 

 

herudover betales for vand   kr.   4.00 pr. m(3). 

Statsafgift af ledningsført vand   kr.   6.18 pr. m(3). 

 

Tilslutningsafgifter: 

Enfamilehus         : kr.  8000,00 (anlægsbidrag 1500,00+ledningsbidrag   6500,00) 

Anden tilslutning : kr. 15000,00 (anlægsbidrag 1500,00+ledningsbidrag 13500,00)  

 

Tilslutningsafgifter er gældende, hvor der findes hovedledning i Værum Bys 

Vandværks forsyningsområde. Tilslutning udenfor nuværende forsyningsområde, 

sker ved forhandling med bestyrelsen. 

Ved anke overfor Værum Bys Vandværk henvises til vandforsyningsloven. 

                       

Gebyr ved for sen betaling     1. rykker  kr. 100,00 

2. rykker  kr. 100,00 yderligere 

   3. rykker  kr. 150,00 yderligere. 

Herefter vil fordringen blive overdraget til retslig inkasso, og samtidigt kan følgende 

blive aktuelt: 

Gebyr for genåbning af vandforsyningen kr. 1.000,00 med tillæg af påløbne 

omkostninger til VVS montør, plombering, samt det skyldige acontobidrag. 

 

Samtlige priser er ekskl. moms 25%.  

 

For 2021 vil vi opkræve 2 rater, 1. halvår og 2. halvår, som er baseret på forbruget i 

2020. 

1. rate i 2021 vil indeholde en korrektion (+/-) for det aktuelle forbrug i 2020 baseret 

på aflæsning d.31.12.2020 

Ved evt. ejerskifte er parterne selv forpligtede til at fordele vandopkrævningen efter 

den periode, man har ejet/brugt ejendommen. Værum Bys Vandværk er behjælpelig 

med at lave en opgørelse til dette formål. 

 

Aflæsning af vandure: 
 

Vandværket foretager radioaflæsning af vandurene. Det bliver foretaget flere gange 

om året. Dette danner grundlag for fakturering samt overvågning af lækager og 

defekte vandure. Ved denne aflæsning vil biurene også blive aflæst. 

 

Vandværket har i 2018 indgået aftale med Vandmiljø Randers om levering af 

aflæsningsdata således alt aflæsning fremover foretages af Vandværket. 

 

Såfremt et vandur er i stykker, så er bestyrelsen bemyndiget til at lade en 

skønsmæssig ansættelse foretage. 


