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Takstblad for Alstrup-Guldborg Vandværk 2021
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til enhver tid gældende vedtægter, regulativ og
nærværende takstblad.

Driftsbidrag / forbrugsbidrag
Ekskl. moms
Vandforbrug

kr./m

3

Inkl. moms

10,20

12,75

890,00

1.112,50

6,37

7,96

3

Vandfor - ikke andelshaver

kr./m
kr./år

Fast bidrag pr. enhed
3

Statsafgift af ledningsført vand pr. m (Vandskat) inkl. bidrag til
kr./m3
grundvandskortlægning.

Hovedanlægs- og stikledningsbidrag
Hovedanlægsbidrag pr. aflæsningsmåler
Stikledning
Forsyningsledning
I alt

kr.
kr.
kr.
kr.

Ekskl. moms
4.000

Inkl. moms
5.000,00
4.000,00
5.000,00

Jordstikledninger på egen grund, er andelshavers ansvar. Ved utætheder på stikledninger vil der under
en reparation blive opført målerbrønd i skel og vandmåleren bliver flyttet ud i målerbrønd. Målerbrønd
betales af vandværket og eventuelt arbejde på stikledning betales af andelshaver. Hvis vandværket
skønner at stilkledning er for dårlig at koble på, må reparation af stikledning betales af andelshaver.

Øvrige betalinger
Rykkergebyr ved restance, pr. rykker
Gebyr ved inkassomeddelelser og lukkvarsler
Gebyr for henholdsvis luk- og genopluk af stophane (forsyning
til en enhed)*
Gebyr for aflæsning af måler
Gebyr for udsendelse af flytteopgørelse
Særafgift jf. vedtægterne § 11
*

kr.
kr.

Ekskl. moms Inkl. moms
100,00
150,00

kr.

480,00

600,00

kr.
kr.
kr.

160,00
80,00
400,00

200,00
100,00
500,00

Hertil tillægges faktiske omkostninger (regning fra VVS) ved lukning/åbning - beløbet er ikke momsfrit

Betalinger for driftsbidraget
Aconto opkrævninger udsendes pr. 15/11 for Q1, til betaling 15/12. 15/2 for Q2, til betaling 15/3. 15/5
for Q3, til betaling 15/6. 15/8 for Q4 til betaling 15/9. for Q1, Q3, og Q4 er betalingerne a conto. For Q2,
er der samtidig afregning for foregående år. Slutopgørelse beregnes efter måleraflæsning pr. 31/12.
Det anbefales at tilmelde opkrævningen til pengeinstitutternes Betalingsservice. PBS-nr. Deb.gr.nr. og
kundenr. fremgår af indbetalingskortet.
Renter kan tillægges ved restancer, jfr. renteloven.
Efter bestyrelsens beslutning kan restancer overgives til retslig inkasso, ligesom vandværket efter
forudgående varsel (2. rykker) kan lukke for vandtilførslen. Ved manglende rettidig betaling tillægges
rente fra forfaldsdatoen svarende til den beregnede morarente på det gældende tidspunkt.
Nærværende takstblad er gyldigt i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021, og er godkendt af
Guldborsund Kommune den:

Fastsættelse og regulering af takster og bidrag.
Takstbladet er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 53 stk. 1 og Fællesregulativ
(leveringsbetingelser) for Almene Vandværker i Guldborgsund Kommune.
Hovedanlægsbidrag (grundbeløb) er fastsat på baggrund af vandværkets nuværende økonomi og
budgetter, samt de anlægsinvesteringer der er nødvendige i forbindelse med nye tilslutninger.
Driftsbidrag fastsættes på basis af vandværkets budgetter og skal dække de egentlige produktions- og
driftsomkostninger, samt bidrag og forrentning af eventuelle lån. Driftsbidraget er opdelt i et fast og et
variabelt bidrag i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug
m.v. på ejendomsniveau.
Drifts- og Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt
skriftligt og godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Måleraflæsning
Ejeren af ejendommen er ansvarlig for aflæsning af afregningsmålere hvert år senest den 31/12.
Aflæsningen registreres på aflæsningskort fra Guldborgsund forsyning, som forinden tilsendes ejeren
af ejendommen. Vandværket ejer afregningsmålerne, og skal om nødvendig have fri adgang til disse til
enhver tid. Vandværket kan lade sig repræsentere af Guldborg Forsyning.

Vandspild
Kontakt vandværket ved uforskyldt vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få
refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket for den del af
det målte forbrug, der overstiger 300 m3 tillagt det årlige normalforbrug for ejendommen, jfr. gældende
lovgivning. Størrelsen/mængden af vandspildet fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter bestyrelsens
skøn.

Yderligere oplysninger om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet er tilgængelig på
vandværkets hjemmeside. Www.Alstrup-Guldborg-vand.dk

