
I forbindelse med Ballerup Kommunes principbeslutning om, at alle haveforeninger skal være 
spildevandskloakeret inden 2015, har der været behov for at få afklaret, hvorledes der skal 
afregnes vandafledningsbidrag for haveforeningerne i den overgangsperiode, der forekommer, 
fra det tidspunkt, hvor en haveforening er blevet tilsluttet kloak, til det tidspunkt, hvor 
samtlige havelodder i den pågældende haveforening også er blevet tilsluttet kloak. 
 
I de haveforeninger, som kun er/har været tilsluttet for vandforsyning, måles vandforbruget 
samlet over for haveforeningerne på én (evt. to) afregningsmåler(e), og der opkræves 
vandbidrag for vandforbruget hos haveforeningerne, som herefter står for den interne 
fordeling af forbruget på de enkelte havelodder i haveforeningen. 
 
Det fremgår af betalingsloven § 2a, stk. 1, at der for afledning af spildevand til et 
spildevandsforsyningsselskab skal betales et årligt vandafledningsbidrag. Af § 2a, stk. 4 
fremgår det endvidere, at vandafledningsbidraget som udgangspunkt skal fastsættes efter 
vandforbruget og beregnes som vandforbruget multipliceret med den af 
spildevandsforsyningsselskabets fastsatte og af kommunalbestyrelsen godkendte 
kubikmetertakst. 
 
I perioden fra en haveforening er blevet tilsluttet kloak og til samtlige af haveforeningens 
havelodder også er blevet tilsluttet kloak, kan der godt gå en årrække. I denne periode, hvor 
kun nogle af haveforeningens lodder således er tilsluttet kloak, vil en opkrævning af 
vandafledningsbidrag på baggrund af målt vandforbrug ikke afspejle den egentlige tilledning af 
vand til kloak. Vandforbruget vil nemlig – særligt i starten - være højere end den mængde 
spildevand, som reelt tilledes kloak. 
 
Betalingslovens § 2a, stk. 4 indeholder hjemmel til at fastsætte vandafledningsbidraget efter 
et skønnet vandforbrug i stedet, og denne mulighed har allerede været indføjet i den hidtidige 
”Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups Spildevandsanlæg”. Med det nye tillæg til § 5, stk. 
12, som ses nedenfor, er det blevet præciseret, hvorledes ordningen skal administreres for 
haveforeningerne. 
 
5) Forsyning Ballerup kan efter en konkret vurdering træffe beslutning om nedsættelse af 
betalingen af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra haveforeninger i den 
overgangsperiode, der forekommer, fra det tidspunkt, hvor haveforeningen er blevet tilsluttet 
kloak til det tidspunkt, hvor samtlige havelodder er blevet tilsluttet kloak. Nedsættelsen af 
vandafledningsbidraget kan dog maksimalt ske i fem kalenderår, hvor første kalenderår er det 
år, hvor haveforeningen påbegynder afledning af spildevand, og under ingen omstændigheder 
ud over det tidspunkt, hvor Ballerup Kommune eventuelt måtte fastsætte, at der er 
tilslutningspligt for havelodderne – uanset om alle havelodder er tilsluttet på dette tidspunkt 
eller ej. Meddelelse af dispensation vil medføre, at haveforeningen kun betaler 
vandafledningsafgift af en andel af vandforbruget, der er registreret på hovedmåleren. Denne 
andel beregnes som antallet af havelodder/fælleshuse, der er tilsluttet kloak, divideret med det 
samlede antal havelodder/fælleshuse. Fælleshuse omregnes til et antal havelodder efter en 
konkret vurdering, idet vandforbruget her forventes at være større end for et havelod. 
 
En forudsætning for dispensationen er, at den enkelte haveforening hvert år senest samtidig 
med årsaflæsningen indberetter oplysninger til Forsyning Ballerup om det samlede antal 
havelodder/fælleshuse, der er tilsluttet kloak, pr. den af Forsyning Ballerup fastsatte 
årsaflæsningsdato. Modtager Forsyning Ballerup ikke oplysningerne inden fristen, bortfalder 
dispensationen for det pågældende år, og haveforeningen vil blive opkrævet 
vandafledningsbidrag af det samlede vandforbrug registeret på afregningsmåleren. 



 
Tillægget er vedtaget af bestyrelsen for Forsyning Ballerup A/S den 23. august 2012 og 
efterfølgende godkendt af Ballerup Kommunalbestyrelse den 29. oktober 2012. 


