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19. april 2013 

Sidedokument: Kontingentstruktur 
 

I henhold til DANVAs vedtægter kapitel 3 fastsættes medlemmernes kontingent til DANVA efter sidedokument 

”kontingentstruktur”.  

DANVAs medlemmer er forpligtede til at betale kontingent efter den til enhver tid gældende kontingentstruktur jf. 

vedtægternes § 14. 

Kontingent for medlemmer efter vedtægternes § 8 

Medlemmer efter vedtægternes § 8 betaler et årligt kontingent for hver af de følgende funktioner, som 

medlemmet varetager:   

1. Indvinding og/eller behandling af vand 

2. Distribution af ledningsført vand 

3. Transport af spildevand 

4. Behandling af spildevand.  

For hver funktion fastsættes et portionsantal ud fra den vandmængde, som medlemmet håndterer for hver 

funktion.  

Vandmængden defineres ud fra følgende retningslinjer:  

 Vandmængden defineres ift. funktionerne 1 og 2 som følger: Den afregnede vandmængde i m
3
 i 

medlemmets forsyningsområde (produceret vand fratrukket eget forbrug og spild). For medlemmer som 

indvinder og/eller behandler vand til områder uden for eget forsyningsområde defineres vandmængden 

som den afregnede vandmængde i m
3
 i eget forsyningsområde tillagt den mængde i m

3
, der afregnes til 

andre forsyningsområder.  

 Vandmængden defineres ift. funktionerne 3 og 4 som følger: Den afregnede vandmængde i m
3
 i 

medlemmets kloakopland. For medlemmer, som transporterer og/eller behandler spildevand med 

oprindelse uden for eget opland, defineres vandmængden som den afregnede vandmængde i eget 

kloakopland tillagt den mængde i m
3, 

der modtages fra andre kloakoplande.     

 For medlemmer uden eget forsyningsområde/kloakopland defineres den afregnede vandmængde som 

den vandmængde, medlemmet håndterer i det/de forsyningsområder/kloakoplande, som medlemmet 

varetager funktioner i.  

 Hvor flere medlemmer, der via koncernforhold, ejerskab eller på anden vis er knyttet sammen jf. 

vedtægternes § 8 stk. 6, varetager samme funktion, og den samme vandmængde i den forbindelse 

håndteres flere gange, afregnes der alene for den pågældende vandmængde én gang. Fordelingen af 

kontingentbetalingen mellem disse medlemmer sker i henhold til indberetningen. 
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Antallet af portioner for hver funktion fastsættes efter den følgende tabel:  

Trin Vandmængde i m
3
 Portionsantal pr. funktion 

1 0 - 320.000 1 

2 320.001 -640.000 2 

3 640.001 –  1.280.000 4 

4 1.280.001 -1.920.000 8 

5 1.920.001 – 3.200.000 12 

6 3.200.001 – 6.400.000 16 

7 6.400.001 -9.600.000 20 

8 9.600.001 -16.000.000 22 

9 16.000.001 -25.600.000 26 

10 25.600.001 – 26.880.000 30 

11 26.880.001 -30.080.000 36 

12 30.080.001 – 33.280.000 42 

13 33.280.001 – 36.480.000 50 

14 36.480.001 -42.880.000 60 

15 42.880.001 -49.280.000 70 

16 49.280.001 -55.680.000 80 

17 55.680.001 - 90 

 

For hver portion betaler medlemmet en portionspris. Portionsprisen godkendes på DANVAs generalforsamling i 

henhold til vedtægternes § 15.  

Den til enhver tid gældende portionspris anføres i et bilag til kontingentstrukturen. Portionsprisen og dermed 

bilaget kan behandles af generelforsamlingen uden behandling af kontingentstrukturen i øvrigt.  

Kontingentrabat  

Stemmeberettigede medlemmer, der oplever særligt store kontingentstigninger som følge af ændringer af 

kontingenttrappen, kan ansøge bestyrelsen om en særlig aftale for implementering af kontingentstigningen.   
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Ved aftale om kontingentimplementering vil det antal stemmer, som medlemmet har ret til at afgive på 

foreningens generalforsamling, afhænge af den aktuelle kontingentbetaling i året for generalforsamlingens 

afholdelse. 

Kontingent for medlemmer efter vedtægternes § 9 

Medlemmet betaler det af generalforsamlingen for den pågældende medlemstype (litra a - b) fastsatte 

kontingent.  

Oversigt over de af generalforsamlingen fastsatte kontingenter for ikke-stemmeberettigede medlemmer anføres i 

et selvstændigt bilag til kontingentregulativet.   

De for ikke-stemmeberettigede medlemmer fastsatte kontingenter og dermed bilaget kan behandles og ændres 

af generalforsamlingen uden behandling af kontingentstrukturen i øvrigt. 

Forfaldstidspunkter 

Kontingent til DANVA forfalder for alle medlemmer i januar måned.  

Indmeldelse i løbet af året  

Medlemmer der optages i foreningen senere end 31. januar, betaler forholdsmæssigt kontingent for den 

resterende del af det regnskabsår, i hvilket indmeldelsen finder sted. Kontingentet forfalder ved indmeldelsen til 

betaling 14 dage efter indmeldelsen. 

Udmeldelse  

Udmeldelse kan alene ske til en 1. januar og skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel. Medlemmer, der 

udtræder af foreningen, uanset om dette sker ved opsigelse eller eksklusion, har ikke krav på tilbagebetaling af 

kontingent eller noget krav mod foreningens formue i øvrigt.   

Indberetninger af kontingentoplysninger 

Medlemmer omfattet af vedtægternes § 8 har pligt til senest den 15. november hvert år at indberette 

vandmængde i m
3
 for hver funktion til DANVAs sekretariat, efter de af sekretariatet udstedte retningslinjer.  

Ved manglende indberetning fastsætter sekretariatet skønsmæssigt en vandmængde.     

Medlemmer, der via koncernforhold, ejerskab eller på anden vis er knyttet sammen, skal indberette den ønskede 

fordeling mellem sig. Indberetningen skal indeholde en erklæring om at det/de betalende medlemmer forpligter 

sig til at betale for de øvrige, der fortsat hæfter subsidiært for forpligtelsen, og skal i øvrigt følge de af 

sekretariatet udstedte retningslinjer herfor.   

Gyldighed 

Kontingentstrukturen er gældende fra den 22. maj 2014. 

Vedtaget på DANVAs generalforsamling den 23. maj 2013 og den 1. oktober 2013. 


