
Til forbrugerne under Tylstrup Vandværk 

Bestyrelsen i Tylstrup Vandværk er blevet bekendt med, at der er en del forvirring omkring de 
aflæsningskort, Aalborg Forsyning har sendt ud til vandforbrugerne, og her bedt om aflæsning af 
målerstanden på vandmåleren. 
Bestyrelsen har derfor udarbejdet denne fakta skrivelse, der forklarer den korrekte sammenhæng i sagen. 

Forhistorien 
Omkring 20 vandværker i Aalborg Kommune har indtil udgangen af 2019 stået for hele arbejdsprocessen 
vedr. opkrævning af vandafledningsafgiften på vegne af Aalborg Forsyning, Kloak. 

Det er en aftale mellem to virksomheder, Aalborg Forsyning A/S på den ene side, og vandværket på den 
anden side. Og det er også en prisaftale der er forhandlet på plads mellem de to parter. 
Vandværkerne har fået 59,25 kr. pr. år pr. forbruger for at udføre dette arbejde, det vil sige omkring 33.000 
kr. om året i Tylstrup Vandværk.  
 
Den aktuelle status 
Aalborg Forsyning har som nævnt selv valgt at opsige den ”gamle” aftale, og det arbejde Aalborg Forsyning 
nu vil have vandværkerne til at udføre i form af oplysning om målerdata pr. forbruger, er en mere 
tidskrævende opgave end den ”gamle” aftale. 
Aalborg Forsyning har forsøgt at forhandle/diktere en ny aftale på plads med vandværkerne, men ingenting 
skete før her sidst i november 2020, hvor vandværkerne er blevet tilbudt en væsentlig mindre afregning, 
nemlig en nedgradueret pris på 10,00 kr. pr. år pr. forbruger fra 2023 og fremover. 
Det vil sige en årlig betaling til vandværket på 5.500 kr. i stedet for 33.000 kr., og som nævnt for en større 
arbejdsopgave. 
Det har bestyrelsen valgt at sige nej til, og hele opgaven vedr. opkrævning af spildevandsafgiften er nu hos 
Aalborg Forsyning. 

Vi ved at nogle forbrugere måske synes det er træls, at skulle aflæse sin måler, men det er en opgave der 
kan gøres utrolig nemt. 
Hvert år modtager I årsopgørelsen fra vandværket i slutningen af januar måned. På denne opgørelse står 
måleraflæsningen, som skal anvendes til Aalborg Forsyning.  

Alternativt kan man jo også blot aflæse sin vandmåler direkte, og det er faktisk en rigtig god idé at aflæse 
sin vandmåler med jævne mellemrum. 
På den måde kan man nemlig opdage eventuelle større vandbrug end beregnet, og dermed opdage 
vandspild i sin bolig. 

 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Tylstrup Vandværk  


