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Meddelelse om ændringer i opkrævning af vandafledningsbidrag hos alle
forbrugerne i Visse Vandværk AMBA
Aalborg Kloak A/S har med virkning fra 1. januar 2020 opsagt overenskomsten fra 1999 med Visse
Vandværk om opkrævning af vandafledningsbidrag hos alle vandværkets forbrugere.
Baggrunden for opsigelsen er, at Aalborg Forsyning ønsker at optimere og samle al opkrævning og
kundekontakt i Aalborg Forsynings eget regi.
Det betyder, at vandregningen fra Visse Vandværk i 2020 og fremefter reduceres væsentlig samtidig med, at beløbet nu vil blive opkrævet af Aalborg Forsyning formodentligt i forbindelse med
kvartalsvis opgørelse fra Aalborg Kloak A/S. Vandafledningsbidraget størrelse fastsættes direkte i
forhold til det målte årlige vandforbrug målt på vandmåleren ved den enkelte forbruger.
Da Visse Vandværk har en forskudt måleraflæsningsperiode med årsopgørelse pr. 31. oktober, vil
Aalborg Kloak A/S beregne vandafledningsbidrag for 2020 ved forbrugerne i Visse Vandværk allerede fra 1. november 2019.
Taksten for vandafledningsafgiften fastsættes af Aalborg Forsyning og reguleres årligt.
I perioden 1. november 2018 til 31. oktober 2019 var taksten i Visse Vandværk inkl. moms kr.
29,36 pr. m3.
Taksten kan afvige en smule i forhold til den takst der fremgår af Aalborg Forsynings takstblad, da
taksten for Visse Vandværk, på grund af forskudt måleraflæsning, er sammensat af taksten i to
måneder i 2018 og 10 måneder i 2019.
Der foregår i øjeblikket forhandling mellem Aalborg Kloak A/S og Visse Vandværk AMBA om en
”Aftale om levering af måleroplysninger” for ejendomme, der afleder deres spildevand til Kloakselskabet. Det omfatter derfor stort set alle Visse vandværks forbrugere.
Det skal nævnes, at Aalborg Kloak A/S generelt har opsagt indgåede aftaler med alle de private
vandværker, der har opkræver vandafledningsbidrag for Aalborg Kloak i Aalborg Kommune.
Eventuelle spørgsmål til ændringen kan rettes til Kasserer Peter Bodin, 26717452 eller næstformand Peter Rasmussen, 22110097 eller ved at sende sende en mail til vissevand@gmail.com.
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