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Ballerup, november 2016 
 

Vedr. afregning af vandforbrug. 
 
Kære havelejer ! 
 
I forbindelse med, at vi er blevet kloakeret, er vi blevet tilsluttet det offentlige spilde-
vandssystem. Dette betyder, at vi nu skal til at betale vandafledningsafgift (vand ud). 
Bidraget opkræves efter vandforbrug målt i m3. 
  
Tidligere har vi kun betalt for det reelle forbrug af vand – dvs. uden vandafledningsaf-
gift. 
 
Kloakeringen blev færdiggjort i sommeren 2014, og siden er vandafledningsafgiften 
blevet betalt af Foreningen og trukket af vores driftsmidler.  
Den enkelte havelejer er  ikke blevet trukket for denne ekstra udgift, som vandafled-
ningsafgiften er. 
 
Vi har i bestyrelsen besluttet ikke at regulere for denne vandafledningsafgift for 2014 
og 2015 – til gengæld finder der ikke nogen regulering for vandforbruget sted for 
2016. 
 
Der finder altså derfor ingen regulering sted med hensyn det tidligere for-
brug af vand. 
 
Efter vi har fået monteret vandmålere, skal vi til at betale for vores individuelle vand-
forbrug med virkning fra 1. august 2016 - herunder også vandafledningsafgift – dvs. 
både ’vand ind’ og ’vand ud’. 
 
Opkrævning for den samlede udgift for vandforbrug vil vi opkræve som følger: 
 

Aflæsning af vandmålere vil ske én gang årligt – i løbet af januar.  
En kvartalsvis a conto opkrævning med årlig regulering i maj måned.  
Historisk set har vi gennemsnitligt i foreningen brugt for ca. 450 kr. pr. ha-
velod pr. kvartal (ca 10m3 ).A conto opkrævning for perioden august 2016 – 
januar 2017 vil blive opkrævet sammen med opkrævning for haveleje i fe-
bruar 2017. Sammen med opkrævningen i februar 2017 vil der blive regule-
ret for vandafledningsafgift for 2016 – indtil 1. august 2016  = kr. 760,27. 
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Det tilrådes, at hver enkelt havelejer følger sit eget forbrug, da vi 
har set store udsving (herunder utætheder fra målerbrønd mod hus 
på egen installation).  

Dette for at undgå overraskelser.  

Opkrævningen pr. 1. februar 2017 vil derfor lyde på kr. 2.110,27 pr. have-
lod.  

Beløbet på kr. 2.110,27 fremkommer således: 

A conto vandforbrug aug-sep-okt 2016   Kr.    450,00 

A conto vandforbrug nov-dec-jan 2016/17  Kr.    450,00 

A conto vandforbrug feb-mar-apr 2017   Kr.    450,00 

Regulering vandafledningsafgift    Kr.    760,27 

I alt          Kr.2.110,27   

Hertil kommer så normal haveleje på kr. 1.615,00,  evt. bod m.m. 
 
Til orientering kan oplyses om priser for ’vand-ind’ og ’vand-ud’ som følger: 
 
    2015   2016 
 
’Vand-ind’  21,62    21,03 
’Vand-ud’  23,86   33,61 
 
I alt    45,48   54,64  
 
Beløbene er pr m3 og er incl. moms. 
 
Med hensyn til havelodder der handles – foretages der individuel og forholds-
mæssig regulering sted. 
   
Skulle I have nogle spørgsmål eller kommentarer, er I velkomne til at kontakte besty-
relsen pr. e-mail hojvange@gmail.com. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Haveforeningen Højvænge 


