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Takstblad fra 1. januar 2021
1. Anlægsbidrag – beløb i kr.

(ekskl. moms)

1. Bidrag hovedanlæg
2. Bidrag forsyningsledning
3. Bidrag stikledning
32 mm
40 mm
50 mm

inkl. moms

(6.400)
(18.400)

8.000
23.000

(4.000)
(4.400)
(4.800)

5.000
5.500
6.000

Hvor flere boligenheder på samme matrikelnr., tilsluttes et fælles vandstik,
fastsættes hovedanlægsbidraget, som antal boligenheder gange 90% af taksten
for, en enkelt boligenhed på en matrikel.

2. Årligt driftsbidrag:
Fast bidrag pr boligenhed, installation,
ejendom eller erhvervsenhed

kr./år

(468,60)

585,75

Fast bidrag pr boligenhed, installation,
ejendom eller erhvervsenhed, når to eller
flere enheder er tilsluttet via fælles vandstik kr./år

(421,74)

527,17

Vandbidrag – andelshavere

kr./m3

(6,87)

8,58

Vandbidrag – ikke andelshavere

kr./m3

(9,45)

11,81

3. Gebyrer:
Ved restance: 1. rykker / 2. rykker

kr.

(100,00)

100,00

Lukke- og genåbningsgebyr
Ejerskiftegebyr
Aflæsningsgebyr

kr.
kr.
kr.

(600,00)
(125,00)
(150,00)

750,00
156,25
187,50

(6,37)

7,96

4. Offentlige afgifter:

Statsafgift pr. 1. februar 2021

kr./m3

I alt kr. pr/m3 inkl. moms og afgifter ekskl. fast afgift for andelshavere

16,54

5. Tilmelding og afregning mv.

 For nye udstykninger betales bidrag for hoved- og forsyningsanlæg af udstykker til vandværket,
inden vandværket etablerer ledningsnettet.
 Bidrag til stikledningen betales til vandværket af udstykker eller grundejer, inden
installationsarbejdet påbegyndes i den nye bygning mv.
 Der betales for evt. ledningsanlæg fra anvist tilslutningspunkt i vandværkets ledningsnet og
frem til den nye udstykning.
 Hvor udstykningen etableres i etaper, kan betaling af anlægsbidrag evt. ske etapevis efter
vandværkets anvisning.
 Hvor stikledningens dimension er over 50 mm, fastsættes bidraget efter nærmere forhandling
herom.

6. Betaling mv.

Afregning af forbrug efter vandmåler sker ved fjernaflæsning, som vandværket foretager primo
oktober.
Vandværket fremsender herefter endelig opkrævning af vandforbruget i perioden oktober året før
til oktober i regnskabsåret, med betaling i januar. For storbrugere afregnes aconto pr. kvartal,
baseret på forbruget året før, med endelig opgørelse når det faktiske forbrug kendes, til afregning i
januar.

7. Godkendelse:
Takstbladet er udarbejdet efter vandforsyningslovens § 53 stk. 1, samt vandværkets gældende
regulativ og er godkendt på vandværkets generalforsamling d. 17. oktober 2020.
Takstbladet er endvidere godkendt af Guldborgsund kommune
Afventer kommunens godkendelse

Følg dit vandforbrug

Aflæs vandmåleren med jævne mellemrum.

Står vandmåleren ikke stille, når der ikke bruges vand, eller der høres støj i rørene, da
er det tegn på brud i installationen.
Kontakt da din VVS installatør.

Hjælp Vandværket

Hvis du observerer optrængende vand ved stophaner og målerbrønde,
eller ser fugtige steder og evt. vandpytter, hvor det normalt bør være tørt.
Kontakt da vandværket
Tlf. 54136095

