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

                                                                                    TAKSTBLAD 
Gældende fra 1. januar 2022 
 
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til 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 11,50 14,38 

Bidrag til ledningsført vand jf. lov om afgift af ledningsført vand og lov om m.v. 
for grundvandsforekomster og kommunal indsatsplan. 

 
kr./m3 

 
6,37 

 
7,96 

Grundvandsbeskyttelse pr. forbrugsenhed kr. 100,00 100,00 

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

kr. 
kr. 
kr. 
kr. 
kr. 

1.265,00 
1.850,00 
2.440,00 
3.610,00 
4.800,00 

1.581,25 
2.200,00 
2.818,75 
4.050,00 
5.287,50 

 
Ekstra fast afgift tidl. Majbølle Vandværk - udløb 2025 

 
kr. 

 

 
538,34 

 
538,34 

 
Øvrige betalinger: 
 

  excl. moms incl. moms 

Erindringsmeddelelse - restancegebyr kr.           100,00         100,00 

Lukkevarsel   kr.           300,00       300,00  

Lukkegebyr - 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.           450,00         562,50 

Gebyr for aflæsning af måler i målerbrønd 
samt ekstra ved fremfinding af målerbrønd f.eks. sne, blade, grene m.v. 

kr. 
kr. 

          250,00 
          250,00 

        312,50 
        312,50 

Indgåelse af betalingsaftale kr.           100,00         125,00 

Gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse kr.           250,00         312,20  

Betalingsgebyr ved manglende tilmelding til BetalingsService 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 

Fast årlig bidrag for sprinkleranlæg  
                 Stikledning – udvendig dimension: 
                 Op til 60 mm 
                 61 – 109 mm 
                 110 – 149 mm 
                 150 – 160 mm 
                 151 – 225 mm 

 
 

      kr. 
       kr. 
       kr. 
       kr. 
       kr. 

 
 

1.977,00 
5.367,00 
8.052,00 

13.423,00 
20.158,00 

 
 

2.471,25 
6.708,75 

10.065,00 
16.778,75 
25.197,50 

 
Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende. 
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandforsyningen berettiget til at lukke for vandforsyningen og 
genåbning kan først finde sted efter indbetaling af påløbende omkostninger efter gældende takstblad. 
 
Vigtige datoer: 
 
1. marts 2022  :Slutafregning for perioden 1/1 - 31/12-2021 + a´conto- 
   opkrævning for perioden 1/1 - 30/6-2022 
 
1. juli 2022  :A´contoopkrævning for perioden 1/7 - 31/12-2022 
 
15. december 2022 :Sidste dato for indberetning/indsendelse 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 sælger, samt opkrævning til køber.  


