
                                 Vandforsyningen Øs tlolland 
                                                                                                                     a.m.b.a . 
                                                                    Industriparken 4 a, 4800 Nykøbing F. 
                                                                                telefon 54 85 78 93 
 
 

                                                                                    TAKSTBLAD 
Gældende fra 1. januar 2018 
 
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de ti l enhver tid gældende vedtægter, regulativ for 
Vandforsyningen Østlolland a.m.b.a. 
 
DRIFTSBIDRAG / FORBRUGSBIDRAG: 
 

  excl. moms  incl. moms  
Vandforbrug  kr./m3  8,00 10,00 
Vandforbrug - ikke andelshaver  kr./m3  10,00 13,13 
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse, jvf.lov om miljø beskyttelse  kr./m3  0,19 0,24 
Bidrag til ledningsført vand jf. lov om afgift af l edningsført vand og lov om m.v. 
for vandforekomster og int. naturbeskyttelsesområder  

 
kr./m3  

 
6,18 

 
7,72 

Fast årlig afgift pr. forbrugsenhed/boligenhed måle re 1,5 + 2,5 m3 (normal) 
-                                                                       målere 3,0 + 3,5 m3 (erhverv/i nst.) 
-                                                                       målere 6,0 m3          (erhver v/inst.) 
-                                                                       målere 10,0 m3        (erhverv /inst.) 
-                                                                       målere 15,0 m3        (erhverv /inst. ) 

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr.  

1.065,00 
1.560,00 
2.055,00 
3.040,00 
4.030,00 

1.331,25 
1.950,00 
2.568,75 
3.800,00 
5.037,50 

 
Ekstra fast afgift tidl. Rykkerup Vandværk - udløb 20 20 
Ekstra fast afgift tidl. Majbølle Vandværk - udløb 2025  

 
kr. 
kr.  

 
550,90 
516,02 

 
550,90 
516,02 

 
Øvrige betalinger: 
 

  excl. moms  incl. moms  
Erindringsmeddelelse - restancegebyr  kr.            100,00         100,00 
Lukkevarsel   kr.            300,00       300,00  
Lukke gebyr - lukning ved stophane, målerbrønd, måler m.v., f.eks . ved restance  kr.            200,00         250,00 
Genåbningsgebyr  + evt. faktiske omkostninger til vvs m.v.  kr.         1.500,00      1.875,00 
Gebyr for ikke rettidig/manglende indsendelse af selvaflæsningskort  kr.            250,00         312,50 
Gebyr for aflæsning af måler i målerbrønd 
samt ekstra ved fremfinding af målerbrønd f.eks. sn e,blade, grene m.v.  

kr. 
kr.  

          250,00 
          250,00 

        312,50 
        312,50 

Indgåelse a f betalingsaftale  kr.            100,00         125,00 
Gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse  kr.            200,00         250,00  
Betalingsgebyr ved manglende tilmelding til Betalin gsService  kr.              30,00           37,50 
Gebyr for udskiftning  af frostsprængt måler + udgift til VVS -installatør  kr.            500,00         625,00 
Timepris   kr.  400,00 500,00 

 
Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringe r i eksisterende. 
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er va ndforsyningen berettiget til at lukke for vandforsy ningen og 
genåbning kan først finde sted efter indbetaling af  påløbende omkostninger efter gældende takstblad. 
 
 
Vigtige datoer: 
 
  8. marts 2018 :Slutafregning for perioden 1/1 - 3 1/12-2017 + a´conto- 
   opkrævning for perioden 1/1 - 30/6-2018 
 
10. juli 2018  :A´contoopkrævning for perioden 1/7 - 31/12-2018 
 
31. december 2018 :Sidste dato for indberetning/ind sendelse af aflæsningskort til Guldborgsund  
                          Forsyning - til brug for beregning af forbrugt vand og afgifter  
 
Ved ejerskifte  :Aflæst målertal samt dato meddeles  til Vandforsyningen som herefter 
   udarbejder en opgørelse til brug for refusionsop gørelsen. 


