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Hvem er registrert i Andelseierregisteret? Vannverket er medlemseid og er organisert
som et samvirkeforetak (SA). Alle eiendommer som er tilknyttet vannverket har også
medlemskap og eierskap/andeler i vannverket. Medlemskapet ligger på eiendommen
og følger denne ved eiendomsoverdragelser. Som andelslag må Kroksjøen Vannverk
SA holde oversikt over sine andelseiere. Det er eiendommens hjemmelshaver
oppført som andelseier. At disse dataene ikke kommer på avveie, er et ansvar vi tar
på høyeste alvor. Ingen person- eller organisasjonsdata distribueres til tredjepart, og
alle data slettes i det øyeblikk de ikke lenger behøves.
Andelseierregisteret vi har, beskrives nærmere her:

Andelseierregisteret i Kroksjøen Vannverk SA:

Vannavgift fra Kroksjøen Vannverk beregnes og faktureres som enheter. Hver
boenhet på eiendommen betaler en fast avgift tilsvarende to enheter. I tillegg betales
én enhet for hvert husstandsmedlem som er registrert på boenheten.
Eksempler på enhetsberegning:
En boenhet med 1 husstandsmedlem faktureres med 3 enheter.
En boenhet med 2 husstandsmedlemmer faktureres med 4 enheter.
En boenhet med 3 husstandsmedlemmer faktureres med 5 enheter.
En boenhet med 4 husstandsmedlemmer faktureres med 6 enheter.
o.s.v.
Hytte eller fritidseiendom betaler 2 enheter, ingen registrering av antall
husstandsmedlemmer.
For storforbrukere, som gårdsbruk og industri, faktureres vannavgiften ut fra målt
forbruk. (Vannmåler). Historiske måledata blir lagret og er knyttet til eiendommen ved
eiendomsoverdragelser. Andre data blir slettet.
Informasjonen i Andelseierregisteret er delt slik at eiendommens hjemmelshaver er
registrert med navn, adresse, mailadresse, telefonnummer hvis oppgitt, gårds og

bruksnummer og antallet boenheter. Andelseierne
har plikt til å melde om endringer i antallet husstandsmedlemmer. En person som har
adresse på eiendommene definert som et husstandsmedlem uansett alder. I
oversikten av antallet husstandsmedlemmer er det ingen registrering av navn eller
andre personopplysninger.
Andelseierregisteret brukes for å kunne nå ut til andelseierne med informasjon som
vedrører andelseierne. Det kan være informasjon om kontingent, årsmøtet og
varsling i forbindelse driftsforstyrrelser m.m.

Det faktureres to ganger pr. år. med bakgrunn i Andelseierregisteret, en 1/2 - part hvert

halvår. Faktura sendes ut i løpet av februar/mars og i løpet av
september/oktober. Andelseierregisteret danner også grunnlag for hvem som skal
faktureres hvert år.
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