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Aftale om betaling for indberetning af målerdata ved udskiftning af målere

Vilkårene gælder for private vandværker, hvor måleraflæsning og opkrævning af vandafledningsbidrag foretages af kommunen.

Vandmålere
Kvalitetskrav

På alle ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde, der
henhører under betalingsvedtægtens område, skal der være installeret vandmålere som grundlag for opkrævning af vandafledningsbidrag. Jvf. Miljø- og Energistyrelsens bekendtgørelse nr.
525 af 14.6.97.

Målerudskiftning/vedli- Vandmålere skal udskiftes eller stikprøvekontrolleres i henhold til
geholdelse
Erhvervsministeriets bekendtgørelse af 8.12.98 om kontrol med
vandmålere, der anvendes til måling af varmt og koldt vand.
Oplysning om målerudskiftninger

Vandværket skal løbende orientere Spildevandsafdelingen om alle målerudskiftninger.
Ved målerudskiftninger skal følgende oplysninger fremsendes:
1. Ejendommen adresse
2. Dato for målerudskiftning.
3. Målernummer og -aflæsning for den måler der nedtages.
4. Målernummer for den ny måler.
5. Aflæsning af den nye måler hvis den ikke står på 0 ved opsætning
6. Tekniske måleroplysninger, hvis måleren ikke er af samme fabrikat og type som vandværkets øvrige målere.

Adgang til målerinstall. Målerinstallationen skal placeres således, at den er let tilgængelig
for aflæsning.

Kontrol af vandforbrug

Vandværket kontrollerer løbende, om vandforbruget er normalt/rimeligt på den enkelte ejendom/måler.

Målerfejl

Vandværket udskifter vandmålere hos forbrugerne ved konstateret svingende forbrug, hvis årsagen formodes at være målerfejl.
Jvf. regulativ for private vandværker.
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Skønnet vandforbrug

Evt. skøn af vandforbrug i forbindelse med målerfejl eller lignende
skal løbende meddeles kommunen.

Nye forbrugere

Oplysning om nye forbrugere skal meddeles kommunen løbende.
For nye forbrugere skal følgende oplysninger fremsendes: Ejendommens adresse, målernummer, aflæsning ved opsætning, dato
for opsætning samt tekniske måleroplysninger, hvis måleren ikke
er af samme
type og fabrikat som vandværkets øvrige målere.

Vederlag til de private vandværker
Administrationsbidrag

____________ kommune betaler et administrationsvederlag til
vandværket. Taksten for år 2007 udgør kr. 13,00 pr. hovedmåler
(beregnet ved nettoprisindeks august 2006: 113,5).
Vederlaget udbetales hvert år i juni måned for indeværende år.
Vandværkets vederlag beregnes på grundlag af optælling af de
registrerede målere.
Administrationsvederlaget pristalsreguleres i henhold til nettoprisindekset og afrundes til nærmeste 0,25 kr.
Vandværket orienteres hvert år medio november om taksten for
det efterfølgende år.

Overenskomstens løbetid
Ikrafttrædelse

Standardaftalen er gældende fra den 1.1.2000.

Opsigelsesfrist

Begge parter kan opsige overenskomsten med mindst 1 års varsel. Hvis andet ikke er anført er opsigelsestidspunktet pr. 1.1. Opsigelsen skal være skriftlig.

Misligholdelse

I tilfælde af misligholdelse kan overenskomsten opsiges til øjeblikkeligt ophør.
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