
Pressemeddelelse fra Børkop Vandværk 

 

 

Vejle Spildevand A/S svigter 17.000 forbrugere – Børkop Vandværk afviser skurkerollen! 

 

Børkop Vandværk afviser ligesom Ewii at tage ansvaret for, at 17.000 forbrugere selv skal aflæse 

deres vandmålere inden d. 08.01.2018.  

 

Ældre mennesker lades i stikken, mange har svært ved at aflæse måleren, andre igen aflæser el- 

eller varmemåleren, og hvis ikke aflæsningen er Vejle Spildevand A/S i hænde senest d. 08.01.2018 

falder hammeren – en bøde på 125 kr. Dette scenarie er langt fra det Børkop Vandværk normalt står 

for, og investeringen i fjernaflæste målere var ellers til fælles gælde for alle også Vejle Spildevand 

A/S.  

 

Men først lige et historisk overblik: 

 

Vejle Kommune indgår i år 2008 en aftale om levering af målerdata med vandværkerne i den da-

værende kommune. Vandværkerne afregnes med 30,80 kr. pr. måleraflæsning og 16,33 kr. pr. må-

lerskift. Aftalen er 5-årig og bliver pristalsreguleret en gang om året, og entreprisen for administra-

tionsarbejdet udliciteres til TreFor – det nuværende Ewii. 

 

I forbindelse med kommunalreformen bliver de kommunale selskaber udskilt fra kommunerne, og 

Vejle Spildevand A/S bliver dannet. Forbrugerne i det tidligere Børkop Kommune bliver lagt ind 

under Vejle Spildevand A/S, og Børkop Vandværk bliver også omfattet af ovenstående aftale. 

 

Denne overgang var ikke uden problemer – der var pludselig en masse nye målerdata, som var ens 

osv. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle finde en løsning på dataindsamlingen, og lige 

inden kontraktperiodens udløb var problemerne næsten løst. TreFor bliver opsagt ved kontraktens 

udløb. Priserne til vandværkerne var nu 32,26 kr. pr. måleraflæsning og 16,75 kr. pr. målerskift. 

 

Vejle Spildevand A/S udliciterer herefter opgaven i år 2013, og KMD vinder licitationen og 

overtager opgaven fra år 2014. Var der problemer under TreFor, så var alt kaos under den korte 

periode, som KMD var administrator. Lige inden KMD blev opsagt, fik Vejle Spildevand A/S et 

tilbud om, at KMD kunne indsamle målerdata via aflæsningskort for en pris på 14 kr. pr. forbruger. 

 

Vejle Spildevand A/S opsiger kontrakten med samtlige vandværker pr. 30.06.2014 og i første 

omgang tilbyder de vandværkerne 15 kr. pr. aflæsning, alternativt ville Vejle Spildevand A/S selv 

indhente data via aflæsningskort. Men så langt når man aldrig, da Vejle Spildevand A/S opsiger 

kontrakten med KMD. 

 

Vejle Spildevand A/S hjemtager herefter administrationsarbejdet, og der bliver ansat kvalificeret 

personale, som skulle i gang med oprydningen efter KMD. 

 

Vejle Spildevand A/S går herefter i dialog med Vandrådet i Vejle Kommune, og der bliver indgået 

en fælles aftale med samtlige vandværker i Vejle Kommune om en afregningspris på i alt 37,00 kr. 

pr. forbrugeroplysning. Vandværkerne forpligter sig til at udlevere samtlige forbruger- og målerdata  

med henblik på opsætning af målerkartotek i forbrugerafregningssystemet hos Vejle Spildevand 

A/S. Et meget stort arbejde både for Vejle Spildevand A/S og ikke mindst bl.a. Børkop Vandværk. 



 

Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel til udløb d. 31. december, og det er her, 

at vandværkerne ikke har været vakse nok.  

 

Der skulle naturligvis have været et længerevarende åremål tilføjet kontrakten. Men det blev det 

ikke, og da Vejle Spildevand A/S med vandværkernes store hjælp havde fået styr på samtlige 

forbrugere, målere osv. var takken en opsigelse, som blev modtaget d. 27.06.2016. 

 

Herefter modtager vandværkerne indkaldelse til dialogmøde, hvor repræsentanter fra 30-35 vand-

værker blev præsenteret for et tilbud fra Vejle Spildevand A/S på 15 kr. pr. forbrugeroplysning. En 

pris som vandværkerne selvfølgelig ikke var tilfredse med.  

 

Efter en længere debat mundede mødet ud med, at vandrådet skulle forsøge at forhandle en ny 

kontrakt på plads med Vejle Spildevand A/S.  

 

Den 15.11.2016 modtager samtlige vandværker en ny kontrakt fra Vejle Spildevand A/S, hvori der 

tilbydes en pris på 25 kr. for nøjagtigt det samme arbejde, som året før var 37 kr. værd – en nedgang 

på 32,4% for Vejle Spildevands vigtigste ”råvarer”, nemlig korrekte måleroplysninger, liste over 

udskiftede målere, flytteoplysninger, oprettelse af nye forbrugere m.m. 

 

Og det er denne aftale Børkop Vandværk pænt har takket nej til! 

 

Børkop Vandværks pris for ovennævnte data er 30 kr. og dette må anses for rimeligt, når omkring-

liggende spildevandsselskaber afregner bl.a. Ewii med 35 kr. for disse data. 

 

Og hvad kunne Vejle Spildevand A/S så få for 30 kr.:   

 

 Oplysninger om nye forbrugere med navn, adresse, målernummer m.m. 

 Oplysninger om fraflytning med fraflytters nye adresse, måleraflæsning samt navn på ny 

forbruger. 

 Årsaflæsninger kontrolleret for fejl eller store udsving i forhold til normalt vandforbrug. 

Aflæsningerne leveres i et format lige til at indlæse i Vejle Spildevands afregningssystem. 

 *Ved unormale vandforbrug undersøger vandværket sagen, og der rapporteres for hver 

enkelt unormalt vandforbrug til Vejle Spildevand A/S med henblik på en korrekt opkræv-

ning af næste års spildevandsafgift. 

 Oplysninger om målerskift med målertal, nyt målernummer, dato m.m. 

 

*Børkop Vandværk besøger mellem 25 og 30 forbrugere om året, hvor der er registreret unormalt 

vandforbrug, og der bliver skriftligt rapporteret til Vejle Spildevand sammen med årsaflæsningerne.  

 

Børkop Vandværk har investeret et anseligt beløb i nye målere, software og hardware, og det mener 

vi ikke kun skal finansieres over forbrugernes vandpris. Vejle Spildevand A/S skal selvfølgelig også 

bidrage hertil. 

 

På bestyrelsens og den daglig drifts vegne 

 

Per Møller 

Driftsleder Børkop Vandværk. 


