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PUNKT X: ÆNDRING AF BETALINGSVEDTÆGT FOR 2018
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Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen, at godkende revideret betalingsvedtægt. Ændringer
fremgår nedenfor.
I betalingsvedtægten er foretaget følgende forslag til ændringer:
-

Opdateringer på lovhenvisninger (note 1 og 2)

-

Forfaldstidspunkt for tilslutningsbidrag (pkt. 5.1.8): Det tidlige forfaldstidspunkt
for tilslutningsbidrag ved indgåelse af kontraktligt medlemskab er udvidet til også
at gælde situationer med frivillig kloakering, sådan at tilslutningsbidraget ligesom
ved kontraktligt medlemskab forfalder på aftaletidspunktet. Dvs. at
tilslutningsbidraget opkræves forud for gennemførelsen af den frivillige
kloakering.

-

Afdragsordninger (pkt. 5.1.12): Der er foretaget en præcisering af beskrivelsen
af indkomstgrundlaget sådan, at beskrivelsen svarer til gældende lovgrundlag.

-

Vandafledningsbidrag for opsamlet regnvand (pkt. 5.2.2.1): Der er indsat en
bestemmelse om opkrævning af vandafledningsbidrag for opsamlet regnvand,
der ledes til kloaksystemet, fx ved anvendelse til toiletskyl eller tøjvask. Ved
beregning af vandafledningsbidrag på baggrund af målt vandforbrug indgår ikke
de mængder, der anvendes fra en regnvandstank. Der er derfor behov for en
selvstændig regulering heraf, hvis der skal beregnes vandafledningsbidrag ved
anvendelsen af opsamlet regnvand.
Vandafledningsbidraget for opsamlet regnvand fastsættes på baggrund af en
måler, der registrerer anvendt vand fra regnvandstanken. Ved manglende eller
defekt måler fastsætter Gribvand Spildevand A/S et skønnet forbrug.

-

Trappemodel (pkt. 5.2.2.3): Overgangsreglerne for indfasning af trappemodellen
frem til 2018 slettes, da overgangsreglerne pr. 1. januar 2018 ikke længere er
relevante.

-

Sikkerhedsstillelse ved byggemodninger (pkt. 6.5.3): Det er præciseret i
bestemmelsen, at der stilles krav om sikkerhedsstillelse svarende til det
tilslutningsbidrag, der kan kræves for den pågældende byggemodning.
I den eksisterende version af bestemmelsen er det angivet, at der stilles krav
om sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag svarende til hver
påbegyndt 800 m3. Dette er korrekt i forhold til byggemodninger, der alene
indeholder erhvervsbyggeri, men ikke i forhold til byggemodninger, der
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indeholder boligejendomme, hvor tilslutningsbidraget beregnes på baggrund af
antallet af boligenheder.
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-

Samletanke (kap.8): Overskriften og teksten i afsnittet suppleres med "og
bundfældningstanke", sådan at det tydeliggøres, at afsnittet er gældende for
begge tanktyper.

-

Flyttemeddelelse og meddelelse om ejerskifte (kap. 12): Den eksisterende
bestemmelse med pligt til at melde flytning suppleres af en pligt til at give
meddelelse om ejerskifte.

-

Klageadgang (kap. 13): Oplysning om størrelsen på klagegebyret udgår, da
gebyret er ændret. Der er ikke nogen pligt til at oplyse om størrelsen af
klagegebyret i betalingsvedtægten, hvorfor oplysning herom udgår af hensyn til
ikke at skulle foretage yderligere ændringer vedrørende størrelsen af
klagegebyret ved senere ændringer heraf.

