Målerbrønde Kelstrup-Næsby Strand – indførelse af abonnement
Baggrund/historien:
De nuværende målere skal udskiftes pga. alder. Der installeres nye fjernaflæste vandmålere.
Mange af målerbrøndene ved Kelstrup-Næsby Strand er tillige i meget dårlig stand og for små til
de nye målere, hvorfor de skal skiftes. (De gamle brønde har en diameter på 30 cm, mens de nye
er på ca. 40 cm).
I 2004 overtog SK Vand (som den gang var Slagelse Kommune) Kelstrup-Næsby Strand
vandværk (ca. 860 andelshavere – nu steget til 911 kunder).
Mellem vandværket og SK Vand A/S blev det i overdragelsesaftalen aftalt, at SK Vand A/S overtog
brøndene herunder den løbende vedligeholdelse. Det kan/må man ikke ifølge Vandregulativet,
(godkendt af Slagelse Kommune/byrådet) da målerbrønden ifølge regulativet står på privat grund
og tilhører grundejer.
SK Vand har dog siden 2004 udskiftet, serviceret og vedligeholdt målerbrøndene i området. Denne
service leverer SK Vand A/S ingen andre steder. Andre steder afholder kunderne selv alle
omkostningerne til vedligeholdelse og udskiftning af målerbrøndene.
Bestyrelsen i SK Vand har besluttet, at SK Vand fortsætter med at udskifte, vedligeholde og
servicere brøndene ved Kelstrup-Næsby Strand.
For at alle SK Vands andre kunder ikke skal betale for Kelstrup-Næsby-strand løsningen, indføres
der et abonnement på 575,- kr./år + moms i tidligere Kelstrup-Næsby Stand forsyningsområdet.
Abonnementet dækker de omkostninger som SK Vand A/S har til at levere denne ekstra service.

Spørgsmål & svar
Betalingen
Hvorfor skal vi nu til at betale – det har vi jo ikke gjort før?
De udgifter, der er til vedligehold og udskiftning af målebrøndene (op til 10 mio. DKK alene i
udskiftning af alle brøndene), må/skal ikke betales af SK Vands andre kunder. Det er en ekstra
service, som kun leveres til vandkunderne ved Kelstrup-Næsby Strand.
Hvordan har I regnet abonnementet ud?
Prisen er estimeret bl.a. baseret på, hvad det tidligere har kostet at skifte brøndene .
Abonnementet er baseret på at brøndene har en teknisk levetid på 20 år.
Hvad betaler vi for?
Brøndens pris samt vedligeholdelse og udskiftning. Se udregning i dokumentet
”Beregningsgrundlaget”, som findes i nyheden Information om målerbrøndsabonnement
Kelstrup-Næsby Strand
Hvad betaler andre?
Kunder uden for Kelstrup-Næsby Strand området betaler ikke et målerbrøndsabonnement, da de
selv står for udskiftning og vedligeholdelse af målerbrønden.
Hvorfor kommer ændringen/betalingen nu?
Fordi mange af brøndene skal skiftes – og fordi problemstillingen er kommet frem i den
forbindelse.
Hvorfor skal man betale, hvis man ikke får/skal have ny brønd?
Fordi du stadig har krav på og får leveret udskiftning, servicering og vedligeholdelse af din brønd.
Hvad sker der, hvis man ikke betaler det nye abonnement?
Hvis man ikke betaler abonnementet, vil man risikere, at vandforsyningen afbrydes til ens
ejendom.
Hvornår og hvordan reguleres abonnementet?
Det bliver reguleret, så det altid dækker de omkostninger, der er til den særlige ordning ved
Kelstrup-Næsby Strand.

Brønden
Hvem ejer brøndene ved Kelstrup-Næsby-strand?
Det mener SK Vand, at grundejeren gør – men det er retligt uafklaret.
Hvorfor vedligeholder SK Vand brønden, hvis det er grundejerens ejendom?
Det er fordi den praksis har været fulgt – og ønskes fortsat af en række grundejerrepræsentanter
fra området samt vor bestyrelse.
Kan man selv skifte brønd/overtage ansvaret og opgaven – og slippe for at betale?
Nej – ordningen er obligatorisk og regulativlagt, for alle der bor i det gamle Kelstrup-Næsby Strand
område.
Hvornår får man ny brønd? (hvis det er påkrævet)
Det gør man i løbet af de næste 2-3 år. Det kræver nogen planlægning og udbud af opgaven.

Måleren
Hvorfor sætter SK Vand ikke bare den nye måler i den gamle brønd?
Den kan ikke være der – måleren er større end den gamle måler, og de gamle brønde er ofte i
meget dårlig stand.
Hvorfor skal man have ny måler?
Målerne skal skiftes pga. alder og det er besluttet, at alle SK Vands kunder skal have fjernaflæste
målere. Det giver mange nye muligheder for at holde øje med sit forbrug og evt.
ledningsbrud/vandspild.
Kan måleren ikke bare sættes ind i huset?
Det kan den ikke, da den – altid – skal være tilgængelig for vandforsyningen. Det sikres bedst i en
målebrønd, så det er obligatorisk i jeres område. Mange steder kan måleren heller ikke fysisk
placeres inde i huset (typisk i sommerhuse).

Øvrigt
Hvad nu hvis man flytter?
Abonnementet påhviler ejendommen.
Hvor kan man klage over det nye abonnement?
Man kan enten skrive en klage til os – så besvarer SK Vand den, eller man kan klage til:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf: 7240 5600
Mail: nh@naevneneshus.dk
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