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Er det
66 18 25 54?
Akut?
Jooo... det sku’
jeg mene!
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Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV

AHSV’s bestyrelse
Villi Skov
Formand
Løkkevænget 5
5450 Otterup
Tlf. 29 33 80 44
villi.s@jubii.dk
Hans Nylandsted Andersen
Næstformand
Højvang 239
5270 Odense N
Tlf. 26 27 66 01
irenehans@live.dk
Strandadresse:
Østre Strandvej 90
John Barrett
Kasserer
Grundtvigsvej 17
5230 Odense M
Tlf. 40 36 54 76
dorrit11@mail.dk
Strandadresse:
Østre Strandvej 88

Erling Struve
Bestyrelsesmedlem
Åløkkehaven 33
5000 Odense C
Tlf. 40 33 19 51
struve33@gmail.com
Strandadresse:
Østre Strandvej 76

John Dreymann Hansen
Bestyrelsesmedlem
Højholdtsvej 5, Hasmark
5450 Otterup
Tlf. 21 65 91 92
pusserdreymann@gmail.com

Paul Kildemoes
Bestyrelsesmedlem
Annelisevænget 4
5270 Odense N
Tlf. 66 18 17 17
kildemoes@nalnet.dk
Strandadresse:
Østre Strandvej 66

Arne Hansen
Bestyrelsessuppleant
Skibhusvej 280A
5000 Odense C.
Tlf. 66 15 19 11 eller
40 16 67 33
ahnmobil@gmail.com
eller ahn@ok.dk
Strandadresse:
Rørmosevej 17

Bente Schou
Bestyrelsesmedlem
Sybergs Have 16
5300 Kerteminde
Tlf. 40 33 84 50
bse-schou@live.dk
Strandadresse:
Østre Strandvej 269

Tom Knudsen
Bestyrelsessuppleant
Bomosen 24
5450 Otterup
Tlf. 21 62 61 05
Strandtk@live.dk
Strandadresse:
Thorsvej 13

Ole Skjoldborg Larsen
Kasserer
Vestre Strandvej 35, Hasmark
5450 Otterup
Tlf. 64 82 65 37
Mobil 28 12 61 12
Mail: osl@lite.dk

Villi Skov
Bestyrelsesmedlem
Løkkevænget 5
5450 Otterup
Mail: villi.s@jubii.dk

HSSF’s bestyrelse
Hans J. N. Andersen
Formand
Højvang 259
5270 Odense N
Tlf. 26 27 66 01
Irenehans@live.dk
Strandadresse:
Østre Strandvej 90
Claus Jensen
Næstformand
Gerthasminde 72
5000 Odense C
Mobil: 20114685
claus180458@gmail.com
Strandadresse:
Rasmus Nielsens Vej 24

Finn Aagaard Andreassen
Sekretær
Tingskiftet 71
5270 Odense N
Tlf. 66187135
Mobiltlf. 20100185
finn.aagaard@cdnet.dk
Strandadresse: Mosevej 11

Preben Andersen
Suppleant
Hunderupvej 45 B 3
5000 Odense C
Tlf.: 50 81 29 20
Mail: pa@agtobco.dk
Strandadresse:
Rasmus Nielsens Vej 19
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Formandens orientering
for året 2019
Hermed formandens foreløbige orientering om 2019. Normalt ville
det være bestyrelsens beretning, der kom i Hasmark Bladet, men da
vi ikke kan holde generalforsamling før dead-line på bladet, vælger vi
istedet at lave denne orientering.
Året har i vandværksregi overordnet set været
præget af de usikkerheder som overskridelsen
af grænseværdien for Desphenyl Chloridazon har givet og det ekstra arbejde dette har
medført i relation til forskellige løsningsmodeller. For at sige det kort, der er ikke fundet en
endelig løsning endnu, men vi har løsninger
som kan gennemføres og løse opgaven.
AHSV er et såkaldt distributions vandværk,
d.v.s. at vi køber vandet og sender det ud
til vore andelshavere og øvrige forbrugere.
Derudover er vi medejere af Interessentskab
(I/S) Hasmark Vandværk hvor vi ejer ca 50 %.
Opgaverne med boringer og indvinding og
kvalitetssikring ligger således i I/S selskabet.

I 2018 solgte AHSV 55.822 m3 vand. I 2019
har AHSV fået leveret 51.800 m3 vand og har
afregnet 51.203 m3 med de i alt 1478 forbrugere. Det giver således et vandspild på 1,15%, det
må betegnes som en tilfredsstillende lav spildprocent. De 3 største forbrugere har tilsammen
brugt 8886 m3. Det betyder at de resterende
sommerhuse har et gennemsnitsforbrug på ca.
30 m3/år og det betyder også at Campingpladsen som den største forbruger brugte hvad der
ca. svarer til 290 sommerhuse.
Der er i løbet af året afholdt bestyrelsesmøder, møder med vor administrative administrator som er på Otterup Vandværk, møder med
kommunen dels om generel vandværksstrategi

AHSV’s administration varetages af:
Otterup Vandværk
Strandvejen 6
5450 Otterup
cj@otterupvand.dk
Tlf. 64 82 11 50
Ved spørgsmål til opgørelser,
aflæsninger mm., så kontakt
Otterup Vandværk.
Vi hjælper med glæde.

Otterup Vandværk varetager bl.a.
følgende opgaver for AHSV:
• Håndtering af årsaflæsninger
• Årsopgørelser
• Acontoopkrævninger
• Flytteopgørelser
• Div. administration og bogføring
www.otterupvand.dk
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i kommunen og dels om konkrete forslag til
løsning af opgaven om vandkvalitet. Der har
desuden været en række fællesmøder med
nogle af de øvrige nordfynske vandværker
med henblik på evt. at finde en fælles løsning
på forsynings opgaven.
Vi har i efteråret/vinteren udskiftet 110 målerbrønde fra vest i området frem til før kolonien
Opad. Vi har således udskiftet målerne vestfra
og frem til Schrødersvej. Der er dog stadig
enkelte målere på Østre Strandvej som vi har
valgt ikke at udskifte p.g.a. det kunne medføre
ekstra omkostninger ved at vi skulle grave i
den relative nye asfaltvej og udskifte hovedledningen. Vi mangler fortsat at udskifte stort
set alle målere i Hofmansgaves sommerbyen.
Vi udskifter målerbrøndene fordi de gamle
brønde er for små til at man kan lave reparationer og udskiftninger nede i dem, samt at
de plastrør de er lavet af, har vist sig at blive
svækkede og glasskøre med alderen. De nye
målere vi har sat op de sidste 2 år er forberedt
til, at der kan sættes fjernaflæsning (radio) på
dem, men vi har foreløbig valgt ikke at gøre
dette.
Siden 2009 har bestyrelsen systematisk udskiftet de gamle ø300 mm målerbrønde hvert
år til de nye med diameter 400 mm. Det er
gjort i et roligt tempo for ikke at skabe ekstra
udgifter for forbrugerne. Vi har ønsket at være
selvfinansierende så det ikke var nødvendigt
med optagelse af banklån. Dette er foreløbig
lykkedes, og det er bestyrelsens ønske at dette
også fremover skal tilstræbes.
I forbindelse med undersøgelserne om
alternative muligheder for at skaffe drikkevand, har vi efter forslag fra Danske Vandværkers forening fået foretaget en vurderings
værdiansættelse af vor vandforsyning efter
den såkaldte POLKA-model, med hjælp fra
ingeniørfirmaet Rambøll. Denne opgørelse
kan danne baggrund for værdien af AHSV i
relation til evt. fusion med andre vandforsyninger. Værdien af vore anlæg er efter denne
model opgjort til 24,5 mill., dette er uden vor
andel i selve Hasmark Vandværk, som vi har
andel i via I/S et som nævnt ovenfor.

Vi har som tidligere nævnt arbejdet en del
med forskellige løsningsmodeller for at fremtidssikre vor vandforsyning. Dels har vi den
aktuelle forureningssag og dels har vi et krav
fra kommunen om at skaffe alternativ leveringsmulighed ud over vor egne borringer. Vi
har arbejdet videre med de forslag, der også
blev nævnt på sidste års generalforsamling
og har også haft yderligere muligheder til
drøftelse. De ændringer der pludselig skete i
bestyrelsen i Nordfyns Vandværk har i nogen
grad forsinket undersøgelsen af en løsningsmodel, der byggede på en fælles løsning med
flere nordfynske vandværker, I har sikkert set
lidt om det (Nordfyns Vandværk) i aviserne.
Vi har en løsning som vi forventer umiddelbart at kunne sætte i gang, hvis der ikke
findes bedre løsninger, nemlig at købe vand
fra Otterup Vandværk. De har tilstrækkeligt
vand af god kvalitet til rådighed og vil gerne
forsyne os. Dette vil kræve en ny stor forsyningsledning fra Otterup til Hasmark, men der
synes ikke at være tekniske problemer med
evt. at gennemføre dette. Tidsmæssigt vil det
forventeligt først være aktuelt at sætte i gang
til næste år.
Måleraflæsningerne i 2019 er gået fint via
mailsystemet. Der er kun 139 forbrugere, der
benytter almindelig post. Vi har lavet kontrol
eller aflæsninger hos 126 forbrugere, der har
ikke været større afvigelser i denne forbindelse. Vi vil frem over sikre os at der ikke går
mere end 3 år imellem en bekræftet aflæsning. Dette understreger, som det tidligere er
nævnt, at vi skal have fri adgang til aflæsning,
kontrol og arbejde på målerbrøndene. Hvis
jeres brønd ikke er frit tilgængelig bedes i
hurtigst muligt kontakte os så vi kan få det registreret og evt. i fællesskab finde en løsning.
Kontakt gerne på e-mail via vor administrator
på cj@otterupvand.dk eller på tlf. 64 82 11 50.
Med ønsket om en god sommer til alle under
hensyn til de udfordringer Covid-19 situationen sætter op for os alle.
Villi Skov
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Genbrugsstationen på Ørkebyvej i Otterup
Vi står klar til at modtage dit affald.
Åbningstider
Dagligt åbent fra kl. 10-17.
Lørdag-søndag 10-16.
1. okt. til 31. marts:
Søndag lukket.
Tjek åbningstiderne på skæve helligdage!

Otterup Bibliotek
Søndergade 2
Otterup
Tlf. 64 82 86 80

Vagttelefon ved
akutte sprængninger
på ledningsnettet

Skulle du have spørgsmål
kan du ringe til genbrugsstationen
på tlf. 64 82 86 96.
I øvrigt kan du stadig komme af med
flasker og papir / aviser på:
P-pladsen foran Hasmark Camping, på den
gamle busvendeplads ved Østerballevej og
P-pladsen ved Halshusene.

Alle dage 7 - 22 (inkl. søndag)
Se hjemmesiden:
www.nordfynsbib.dk

Lægevagten
Tlf. 70 11 07 07

Tlf. 66 18 25 54

PROBLEMER MED HOVEDHANEN I MÅLERBRØNDEN?
Vi har nu fået fremstillet et antal nøgler til afhjælpning af de vandlåse som er blevet
for genstridige. Det er et stykke plastrør som skal sættes ned over håndtagene i
målerbrønden og som så skal drejes ved hjælp af en skruetrækker eller lignende.
Hvis du har en af disse genstridige haner kan du hente en nøgle hos formanden
Villi Skov, Løkkevænget 5, Hasmark. Er der ikke nogen til stede tager du blot en af
nøglerne, som står ud mod vejen. God fornøjelse.

HJERTESTARTERE FINDES PÅ
Campingpladsen i receptionen i åbningstiden
Toiletbygningen på Oasen
Toiletbygningen ved vendepladsen ved Østerballevej
Toiletbygningen ved P-pladsen ved Halshusene
Østparkens postkasseanlæg
Den store gård på Hasmark Bygade 27
d
Hofmansgave Gods
så ve
g
o
Nu
Digehuset, Vestre Strandvej 41

evej

Slus

Prøv at se om du kan
finde dem og orienter
dig om placerigen og
evt. brugen af dem.
			
Red.
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Bladet Hasmark Strand
Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse
i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på 1600. Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren senest 10/5.
Redaktion og annoncer: Erling Struve, Telf.: 40 33 19 51, Mailadr.: struve33@gmail.com
Ansvarshavende: Villi Skov, formand Mail: villi.s@jubii.dk
Produktion: Vissenbjerg-Tommerup Tryk

Nyheder
om AHSV kan
læses online på
www.ahsv.dk
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Hasmark Strand
Sommerhus Forening
(HSSF)
Information fra bestyrelsen
Vores alles hverdag blev i foråret ændret
drastisk, da Corona virussen invaderede flere
lande i Europa og fra midten af marts medførte
nedlukning af mange private og offentlige virksomheder i Danmark. En af de mindre følger
var, at vi måtte udsætte årets generalforsamling
i HSSF på ubestemt tid.
Derfor har bestyrelsen valgt at informere alle,
der modtager Hasmark Strand bladet om, hvad
vi har arbejdet med i år 2019 og give en status
på den forløbne del af indeværende år. Informationen må ikke opfattes som en beretning,
men som en opdatering af vores nyhedsmails,
der ligger tilgængelige på vores hjemmeside
www.hssf.dk

Bestyrelsen
Vores meget værdsatte bestyrelsesmedlem Mogens Kristensen genopstillede ikke til bestyrelsen ved sidste års generalforsamling. Han følte
alderen var begyndt at indhente ham.
Mogens var medlem af bestyrelsen fra foreningens stiftelse i 2004. Mogens varetog
formandsposten fra 2005 til 2009, da han trak
sig som formand grundet hans hustrus alvorlige
sygdom.
Vi vil særligt huske Mogens for hans store
visionære tanker, som han også fik fældet ned
og præsenteret for os andre. Dette skabte fremdriften i HSSF. Han formåede også at formidle
stoffet, samt evnen til ad diplomatiske veje at
skabe konsensus om vores projekter.
Vi skylder Mogens stor tak for hans indsats
igennem de 15 år.

Mogens’ afgang medførte, at vi fik valgt en ny
suppleant til bestyrelsen. Vi byder velkommen
til Preben Andersen og har allerede konstateret,
at vi har fået en meget kompetent suppleant,
der vil være med til at skabe fremtiden i HSSF.
Bestyrelsens konstituering kan ses forrest i
bladet.

Generelt
I HSSF varetager vi opgaver af fælles interesse
for de 26 medlemsforeninger samt private sommerhusejere, der samlet repræsenterer godt
1.000 af de ialt 1.400 sommerhuse i området.
Vi har også en løbende dialog med grundejerforeningerne for Østparken, Vestparken,
Strandparken og Thorsvej som vi indbyder til
vores fælles foreningsmøder. Vi ser selvfølgelig
gerne, at de nævnte foreninger på sigt bliver
medlemmer af HSSF.
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Økonomi
Vi kan oplyse, at opkrævning af medlemskontingent fra indeværende år vil ske via Nets.
Dette har bestyrelsen arbejdet på i en længere
periode, da det har krævet et nyt økonomisystem. Vores kasserer Ole Skjoldborg Larsen,
har ydet et stort arbejde i at få idriftsat det nye
system. Kontingentet fortsætter i øvrigt uændret
i 2020 og udgør årligt 165 kr. per sommerhusejer. Det er sammensat af 100 kr. til pligtigt
vejbidrag for de sommerhusejere, der benytter
Østre- og Vestre Strandveje som adgangsveje til
og fra deres sommerhuse, 40 kr. til udlægning
og vedligehold af blåsere og 25 kr. til administration.

Ny renovationsordning fra 2020
På et møde med Nordfyns Kommune fik vi
lejlighed til at fremlægge hvilken udformning
af affaldsordninger, som HSSF vil støtte op
om. Det drejer sig først og fremmest om, at vi
ønsker en fastholdelse af afhentning af Biorestaffald ved husstanden. Til gengæld kan vi
bakke op om en afleveringsordning for såkaldte
genanvendelige fraktioner (plast, flasker, papir
m.v.) på affaldsstationer i området.
Jævnfør kommunens plan ”Affaldsinvestering på vej mod 50% genanvendelse i 2022” lægges
der op til en helårstømning ved husstanden.
Taksterne er hævet for 2020 grundet helårstømning. Der må forventes yderligere ændringer i
2022, da vi skal overgå til nye spande. Dette
skulle samtidig give et mere ensrettet system.
De nuværende affaldsstationer i området må
forventes at fortsætte til aflevering af

genanvendelige fraktioner. Vi har på et møde i
februar måned opfordret kommunen kraftigt til
at forskønne disse affaldsstationer.

Kommunens udstykningsplaner
for nye sommerhusgrunde
Nordfyns Kommune har i foråret fået grønt lys
fra Erhvervsstyrelsen til udstykning af 97 nye
sommerhusgrunde fordelt med 45 ved Gravemaen, 22 ved Strandvejen, begge ved Hasmark
Strand samt 30 ved Strandgyden i Skåstrup. Senere planlægges flere udstykninger ved Strandvejen. De pågældende lodsejere er ifølge vores
information villige til at sælge jord til formålet.
Som tidligere meddelt indsendte HSSF i
sommeren 2017 indsigelser mod udstykningsplanerne til kommunen. Indsigelserne blev
dengang taget ad notam men har til dato ikke
fået kommunen til at ændre i planerne. HSSF
ser imidlertid store udfordringer for vores sommerhusområde ved en planlagt udvidelse med
førnævnte antal nye sommerhusgrunde. Det
drejer sig om risiko for faldende salgspriser på
eksisterende sommerhuse, en i forvejen presset
infrastruktur, miljømæssige gener, æstetiske
hensyn, afvanding og kloakering m.v.
Derfor tog HSSF i 2018 initiativ til etablering
af et samarbejdsorgan med grundejerforeninger i Skåstrup og i Tørresø med henblik på
udarbejdelse af et fælles indsigelsesmateriale
til Erhvervsstyrelsen. Arbejdet hermed blev
igangsat, så fristen for indsigelser den 20. maj
2019 kunne overholdes. Nævnte styrelse gav
på trods af vores indsigelser kommunen grønt
lys for at arbejde med udstykningsplanerne. Vi
rettede derfor i efteråret henvendelse til kommunen for aftale om et dialogmøde om det
forestående arbejde med planerne, samt etablering af lokalplanerne for områderne. Mødet
afholdtes i februar, og vi har fået lovning på at
blive inddraget i kommunens videre planlægningsarbejde.

Etablering af fibernet
I foråret 2019 blev vi opfordret til at undersøge mulighederne for at få etableret fibernet
i sommerhusområdet. Vi kontaktede derfor
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EnergiFyn, for om vi i fællesskab kunne få skabt
tilslutning nok til at få installeret fibernet i Hasmark Strand og Gl. Jørgensø.
Energi Fyn gjorde en stor indsats for at informere sommerhusejerne om muligheder samt
økonomi. Vi valgte at støtte dem, da vi følte det
ville være gavnligt for området at blive digitaliseret med højhastighedsfibernet.
Det gik lidt trægt i starten, men pludseligt tog
det fart, og i skrivende stund 1. juni i år er 909
tilmeldte af i alt 1443 (= 63%) af sommerhusene vores område.
Når I læser dette, er projektet i sin afsluttende
fase. Der har været knaster undervejs. Ekstraordinære regnvandsmængder i vintermånederne
vanskeliggjorde gravearbejdet og ikke mindst
den afsluttende finish.
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førelsen af installationsfasen, for at give vores
medlemmer så få gener som muligt.
Vi har i perioden haft et fortrinligt samarbejde
med EnergiFyn og Nordfyns kommune.

Østre og Vestre Strandvej
samt fartchikaner
Vejene er også i indeværende år inspiceret for
gennemførelse af nødvendige udbedringer.
Nogle heraf vedrører skader som følge af gravearbejdet til fibernet, som EnergiFyn er ansvarlig
for, medens andre er almindeligt vedligehold.
Som led i opretholdelsen af et trafiksikkert
område opfordrer vi alle til at respektere placeringerne af fartchikanerne og overholde den
skiltede hastighedsgrænse på max.15 km.

Vi har deltaget aktivt i forløbet, og vi vil også
være tilstede sammen med Nordfyns kommune, ved afleveringsforretningen af installationsfasen.
Vi vil gøre opmærksom på, at vi intet har med
den fremtidige drift af fiberinstallationen at
gøre. Al kommunikation skal stiles direkte til
EnergiFyn. Vi ønskede kun at deltage i gennem-

Dræning af sommerhusområdet
Som følge af efterårets og vinterens voldsomme
regnvandsmængder med oversvømmelser til
følge har vi indledt et samarbejde med kommunen, dige- og pumpelaget samt VandCenter Syd.
Problemer med afvanding af overfladevandet
var størst i områderne ved mellemste pumpelag
(Østre Strandvej) og Vestre pumpelag (Vestre
Strandvej).
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Da der i fremtiden må forudses stigende regnvandsmængder, blev det mellem nævnte instanser aftalt at iværksætte undersøgelser af nye
forholdsregler. Regler der samtidig kan modvirke overbelastning af spildevandsledninger med
udslip og stop til følge. Der ses blandt andet på
et muligt behov for øgning af de to pumpestationers kapacitet, udvidelse af afvandingskanaler og etablering af flere dræningsledninger på
de private veje i området. Undersøgelserne er
i fuld gang, og vi vil holde jer underrettet, når
der er nyt i sagen.

Skiltning ved digerne
Vi arbejder fortsat på at få bedre skiltning for
færdsel på digerne. De fleste af de nuværende
skilte med blandt andet forbud mod cykling på
digerne er i en dårlig forfatning. Flere steder
mangler der endvidere opsætning af skilte,
hvilket er medvirkende til gener for gående. Vi
arbejder tæt sammen med digelaget for at opnå
en snarlig løsning på opgaven.

Syd har indgået med Tryg fonden om fremtiden,
der bliver hjerteløberordningen som Tryg Fonden administrerer. Der vil fortsat være akuthjælper ordning i Nordfyns kommune. Hvis du
er hjerteløber eller akuthjælper, og har sommerhus i Hasmark Strand eller Gl. Jørgensø,
betaler HSSF kontingentet til Nordfyns Hjertestarterforening.

Blåsere
Stormvejr og ekstremt højvande om vinteren er
hårdt ved vores blåsere. De ny renoverede blåsere blev udlagt i maj måned 2020. Omkostningerne ved udlægning og indtagning indebærer, at vi fortsætter med at lade dem ligge ude i
toårige perioder.
Blåserne har til formål at sikre en 300 meters
grænseafstand fra kysten for motorbådssejlads
bliver overholdt. Det minimerer ulykkesrisici
for badene samt støjgener.

Redningsstationer
Vi modtog i dette foråret 25.000 kr. fra EnergiFyns Almene Fond til opsætning af redningsstationer langs kysten. Arbejdet med opsætning
forventes igangsat i løbet af sommeren.

Planlagt generalforsamling udsat
Foreningens generalforsamling tirsdag d. 7. maj
blev som tidligere bekendtgjort aflyst. Vi vil i
samarbejde med AHSV drøfte mulighederne
for afholdelse af generalforsamling i eftersommeren. Indkaldelse hertil vil blive bekendtgjort
i henhold til vedtægterne.

www.hssf.dk
Husk vores hjemmeside er et nyttigt informationsværktøj.

Hjertestartere og hjerteløbere
Vi fik i 2019 sat endnu en hjertestarter op i
området midt på Østre Strandvej. Dermed er
strækningen fra Gl. Jørgensø til Halshusene
dækket med det fornødne antal hjertestartere.
Vi er fortsat aktivt medlem af Nordfyns Hjertestarterforening på trods af de aftaler, Region

På trods af Corona virussen vil vi ønske jer alle
en god sommer i vores dejlige Hasmark Strand
og Gl. Jørgensø.
Med venlig hilsen
HSSF’s bestyrelse
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Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning, AHSV
Takstblad 2020
1.

Tilslutningsbidrag:
1.1 Bidrag til hovedanlæg pr. sommerhus, parcelhus, lejlighed, andelsbolig 		
		
(jf. dog 1.4).
1.2 Bidrag til forsyningsledninger pr. ejendom (jf. dog 1.4).
1.3 Bidrag til stikledninger pr. stk.
1.4 Institutioner og erhverv betaler grundtilslutning for en ejendom samt 		
		
forhøjet tilslutningsbidrag efter en fordelingsnøgle, hvor forbrug over 		
		
500 m3/år for hver 250 m3 afregnes med et beløb, som svarer til
		
summen af de under pkt. 1.1 og 1.2 anførte beløb. Merforbrug i forhold
		
til tidligere betalt tilslutningsbidrag afregnes på samme måde.
1.5 Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående
		
års indeksregulering.
1.6 Vedr. udstykninger, samt sikkerhed for betalingen vedr. nyanlæg,
		
se “regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns kommune”.
1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis,
		
pt. lydende på kr. 4.500,00.
2.

Driftsbidrag:
2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom.
2.2 Afgift pr. forbrugt kubikmeter.
2.3 Vandafgifter til staten pr. forbrugt kubikmeter, pt.

kr. 5.025,00
kr. 12.730,00
kr. 10.510,00

kr.
kr.
kr.

600,00
8,00
6,18

3.

Betaling for aflæsning:
3.1 Fast årligt driftsbidrag for indeværende år og årsopgørelse for året før 		
		
betales pr. 1. marts. (Beløb under kr. 100,00 tilbagebetales ikke, men
		
overføres til det følgende år.)
3.2 Vandmåleren aflæses pr. 31. oktober. Der udsendes aflæsningskort først i
		
oktober. Også mulighed for indberetning via internet og telefon.
3.3 Aflæsningen skal være modtaget af AHSV senest 6. november. Er 		
		
aflæsningen ikke modtaget inden den fastsatte frist, foretager AHSV
		
aflæsningen mod gebyr, se pkt. 4.3.
3.4 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse.
4.

Gebyrer:
4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldigt bidrag m.m.
		
Gebyret tillægges påløbende omkostninger.
4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling i henhold til udsendte opgørelser. *
4.3 Gebyr for manglende rettidig indberetning af vandmåleraflæsning. *
		
(AHSV foretager aflæsningen.)
4.4 Gebyr ved flytning (ejerskifte).
4.5 Gebyr for årsaflæsning (forhåndsaftale med AHSV).
4.6 Gebyr for udlevering af målerdata, pr. ejendom.
4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger pr. forespørgsel.
5.

Renter og moms:
5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen 		
jf. vandforsyningsregulativet.
5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats.
6. Godkendelse: Dette takstblad er gældende for 2020
		
- afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2020.
* U/moms.

kr. 1.000,00
kr.
kr.

100,00
250,00

kr.
kr.
kr.

100,00
150,00
250,00
UB

DET ER IKKE
FOR SENT!
Du kan stadig nå at komme med på
fiberbølgen - hvis du ikke allerede har
bestilt fibernet til dit sommerhus.
Der er flere end 900 i området, der allerede har valgt lynhurtigt
internet via fiber.
Du kan læse mere eller bestille på energifyn.dk/hasmarkstrand
eller ring til os på 63172566

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

