ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING, AHSV
TAKSTBLAD 2021
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" (Regu.).
1.7 Efter betaling af tilslutningsbidrag modtager hver ejendom et andelsbevis, p. t. 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, p. t.
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 den 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 U/MOMS
4.3 Gebyr for manglende rettidig indberetning af vandmåleraflæsning
U/MOMS
4.4 Gebyr for skønning af årsforbrug
4.5 Gebyr for årsaflæsning (forhåndsaftale med AHSV)
4.6 Gebyr for anvisning af målerbrønd/stophane
4.7 Gebyr for udlevering af LER-oplysninger, pr. forespørgsel
4.8 Forgæves kørsel til aftale m. bruger (iflg. Regu. p 9.17)
Hertil tillægges evt. kørsel.
4.9 Gebyr ved flytning (ejerskift) og/eller oplysninger til ejendomshandel
5. Renter og moms:
5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf vandforsyningsRegulativet (Regu.).
5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende momssats.
6. Godkendelse:
Dette takstblad er gældende for 2021 - afgift pr. forbrugt m3 dog kun til 31. oktober 2021
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