
HERSLEV VANDVÆRK I/S
4000 Roskilde

                      Herslev, den 9. februar 2015.

Hermed indkaldes til ORDINÆR GENERALFORMSAMLING

torsdag den 26. februar 2015, klokken 20.00
i Bryghuset, Herslev

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for 2014, v. Martin Olsen

3. Fremlæggelse af regnskab for 2014

4. Fremlæggelse af budget for 2015

5. Forslag fra medlemmer
- Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Forslag fra bestyrelsen: 
- Fælles arbejdsdag i vandværkshuset den 10. maj kl. 10
- Det faste kontingent hæves med kr. 250,00 pr. år, 
- Den variable afgift (m3-afgiften) hæves med kr.1,00 pr.m3 

6. Valg af Bestyrelse, på valg er: 
Tore Jørgensen 
Bo Sommerlund 

7. Valg af 2 suppleanter, på valg er:
Anton Englert
Niels Wolff

8. Valg af revisorer, på valg er:
Flemming Palne
Anto Englert

9. Valg af 2 revisor suppleanter, på valg er:
Morten Bjerrum
Carsten Pedersen

10. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Martin Olsen

Bilag: Takstblad 2015 



HERSLEV VANDVÆRK I/S
4000 ROSKILDE

Herslev, 12. februar 2015

TAKSTBLAD FOR 2015 

Anlægsindtægter
Tilslutningsafgift til Herslev Vandværk Dkr.  25.000,00.
Derudover betales alle etableringsudgifter i forbindelse med tilslutningen. Afgiften skal være betalt, 
inden tilslutninger foretages.

Ansøgning om tilslutning, udvidelse af bestående vandindlæg m.v. indsendes til vandværkets 
bestyrelsesformand.

Blanketter vedr. installationstilladelse (Dansk Vandteknisk Forenings standardblanketter) skal 
fremsendes af autoriseret VVS-installatør.

Såfremt et vandindlæg kræver nyanlæg af hovedforsyningsledninger, afgives tilbud i hvert enkelt 
tilfælde.
Efter indbetaling af tilslutningsafgift skal andelen af de faste udgifter betales.

Driftsindtægter
For 2015 opkræves bidrag til Herslev Vandværk således:

1. Fast afgift per enhed Dkr.  1.000,00
(Bolig, lejlighed, sommerhus, kirken, rensningsanlæg)

2. Variabel afgift per m3. Dkr.        5,00
(Opkræves efter årsforbrug året før)

Vandskat – (Grøn statsskat)

Vandværket skal som hidtil opkræve vandskat, der afregnes til staten. Vandskat opkræves 
ligeledes efter vandforbrug.

Vandskat er for 2015 per m3: Dkr.      7,36

Gebyr m.v.
Ønskes en vandmåler kontrolleret uden for det normale kontrolprogram, sker dette for brugerens 
egen regning, såfremt måleren overholder tolerancekravene. I modsat tilfælde reguleres 
vandforbruget ift. periodens afvigelse fra sidste måling.

Vandmåler skal være anbragt let tilgængeligt. Ved kontrolaflæsning skal måleraflæser gives 
uhindret adgang til måleren. Såfremt måleren er anbragt utilgængeligt, tildækket eller ejeren 
undlader at indsende aflæsningskort til rette tid, eller lignende forhold, vil forbruget for den 
pågældende ejendom blive beregnet ud fra skønnet forbrug.

Vandspild, ulovlig vanding, markvanding Dkr.   500,00
Lukning-/åbningsgebyr ved restance o.lign. Dkr.   500,00
Restancegebyr Dkr.   500,00
Gebyr for manglende aflæsning og for skønnet vandforbrug: Dkr. 1000,00

Betales forfaldne afgifter ikke efter rykker, er Vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Alle beløb er inkl. moms.

Udvidelses af vandforsyning til det åbne land
I forbindelse med tilslutning af en ejendom i det åbne land (ejendomme beliggende uden for 
byskiltene) fastsættes tilslutningsbidraget på baggrund af de faktiske omkostninger til den aktuelle 
tilslutning.
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