ADMINISTRATIONSSERVICE FYN A/S
Udveksling af vandmåleroplysninger og forbrugsaflæsning
mellem vandværkerne og VandCenter Syd.
> Henrik Vorgaard, Administrationsservice Fyn.
> Arne Svendsen, VandCenter Syd.

Udveksling af forbrugsdata

(Arne Svendsen, VandCenter Syd)

VandCenter Syd forbrugsafregner spildevand gennem Administrationsservice Fyn. ASFyn
VandCenter Syd har brug for alle vandmålerdata til brug for afregning af spildevand.
VandCenter Syd ønsker ensartede aftaler med vandværkerne i Odense og Nordfyn.
Der er to muligheder for aftale om at udveksle forbrugsdata (årsaflæsning):
A) ASFyn aflæser vandmåler og leverer data til Vandværket. (uden betaling)
B) Vandværket aflæser vandmåleren og leverer data til ASFyn. (uden betaling)
I begge tilfælde betaler VandCenter Syd vandværkerne for løbende at holde måleroplysningerne opdateret i forbindelse med målerskifte. Betaling sker jf. FVD´s vejledning
fra november 2011 (p.t. 30,73 kr. ekskl. moms pr. måler)
Vilkår for aftale A og B fremgår af de følgende slides.

VANDVÆRK MED AFLÆSNING 31.12, HVOR ASFYN
SENDER AFLÆSNINGSKORT (AFTALE A)
• Senest medio august fremsender ASFYN lister med info omkring
måler nr., forbrugssted, navn, aflæsning 31.12.2011 mv. til kontrol
– venligst retur til ASFYN senest den 15.10.2012 – dette for at sikre
udveksling af aflæsninger ved årskørsel.
• Primo december udsender ASFYN selvaflæsningskort med
aflæsningsfrist 05.01.2013. ASFYN/VCS afholder omkostningerne.
• Den 20.01.2013 fremsender ASFYN fil med de validerede
aflæsninger til vandværket.
• Den 15.02.2013 fremsender ASFYN total fil med visning af den
aflæsning, som ASFYN har anvendt ved årsopgørelserne pr.
31.12.Det vil fremgå om aflæsningen er skønnet.
• Filerne fra ASFYN kan sendes som excel- eller komma-separeret fil.
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VANDVÆRK MED AFLÆSNING 31.12, HVOR VANDVÆRKET
SENDER AFLÆSNINGSKORT (AFTALE B)
• Senest medio august fremsender ASFYN lister med info omkring
måler nr., forbrugssted, navn, aflæsning 31.12.2011 mv. til kontrol
– venligst retur til ASFYN senest den 15.10.2012 – dette for at sikre
udveksling af aflæsninger ved årskørsel.
• Den 20.01.2013 fremsender vandværket komma-separeret fil til
ASFYN på mail; vandvaerker@asyn.dk med de validerede
aflæsninger fra kunderne.
• Den 25.01.2013 fremsender vandværket komma-separeret fil med
evt. skønnede aflæsninger.
• Måleraflæsningerne stilles gratis til rådighed for ASFYN/VCS
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SENEST 1. JUNI 2012 – BEDES I:

• Meddele ASFYN på mail; vandvaerker@asfyn.dk - om I selv
sender aflæsningskort – eller om I ønsker ASFYN udsender
for jer.
• Meddele ASFYN på mail; vandvaerker@asfyn.dk – om
aflæsningstidspunkt er 31.10 eller 31.12
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PROCEDURE VEDR. UDSKIFTNINGER,
NYOPSÆTTELSER OG MÅLERNEDTAGNINGER;
• Primo hver måned fremsendes oplysninger omkring
måleropsætninger, udskiftninger og nedtagninger. Særlige skemaer
kan anvendes. Hvis de ønskede informationer forefindes på andre
bilag – må de også meget gerne anvendes. Skemaer eller
indscannede bilag sendes på mail; vandvaerker@asfyn.dk
• Info modtages også meget gerne løbende ☺
•

De nævnte måleroplysninger betales af VandCenter Syd med p.t. kr. 30,73 pr.
vandmåler. (se evt. også slide nr. 2)

Procedure vedr. flytninger;
• ASFYN sender hver den 15. i måneden - eller først kommende
hverdag herefter - en liste til det enkelte vandværk, hvis der har
været en flytning på én af de pågældende vandkunder.
• Det enkelte værkværk bedes efter modtagelse af listen kontrollere,
at de ikke har registreret flere flytninger end listen viser. Eventuelle,
for ASFYN, ukendte flytninger – bedes meddelt til ASFYN senest hver
den 1. i måneden. Skemaer, som kan anvendes til rapportering
fremsendes til værkværkerne.
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EKSEMPEL PÅ SELVAFLÆSNINGKORT

•
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VANDVÆRK MED AFLÆSNING 31.10, HVOR
ASFYN SENDER AFLÆSNINGSKORT
• Senest medio juni fremsender ASFYN lister med info omkring måler
nr., forbrugssted, navn, aflæsning 31.12.2011 mv. til kontrol –
venligst retur til ASFYN senest den 15.08.2012 – dette for at sikre
udveksling af aflæsninger ved årskørsel.
• Primo oktober udsender ASFYN selvlæsningskort med
aflæsningsfrist 05.11.2012. ASFYN/VCS afholder omkostningerne.
• Den 20.11.2012 fremsender ASFYN fil med de validerede
aflæsninger til vandværket.
• Den 15.12.2012 fremsender ASFYN total fil med visning af den
aflæsning, som ASFYN har anvendt ved årsopgørelserne pr.
31.10.Det vil fremgå om aflæsningen er skønnet.
• Filerne fra ASFYN kan sendes som excel- eller komma-separeret fil.
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VANDVÆRK MED AFLÆSNING 31.10, HVOR
VANDVÆRKET SELV SENDER AFLÆSNINGSKORT
• Senest medio juni fremsender ASFYN lister med info omkring måler
nr., forbrugssted, navn, aflæsning 31.12.2011 mv. til kontrol –
venligst retur til ASFYN senest den 15.08.2012 – dette for at sikre
udveksling af aflæsninger ved årskørsel.
• Den 20.11.2012 fremsender vandværket komma-separeret fil til
ASFYN på mail; vandvaerker@asyn.dk med de validerede
aflæsninger fra kunderne.
• Den 05.12.2012 fremsender vandværket komma-separeret fil med
de skønnede aflæsninger.
• Måleraflæsningerne stilles gratis til rådighed for ASFYN/VCS
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