
 Vandforsyningen Østlolland 
A.m.b.a. 

Industriparken 4 a,  4800 Nykøbing F. 

     SIDE 22 

TAKSTBLAD 
for perioden 1/1 - 31/12-2015 

(Vandforsyningen forbeholder sig ret til at foretage prisændringer der skyldes afgiftsændringer  m.v.) 

 

Driftsbidrag - årlig       25% moms 

     excl. moms    incl. 
1.     Fast afgift pr. boligenhed (målere 1,5 + 2,5m3) kr. 1065,00   1331,25 

        -                                    (målere 3,0 + 3,5m3)  kr. 1560,00 1950,00 

        -                                    (målere 6,0m3)  kr. 2055,00 2568,75 

        -                                    (målere 10,0m3)  kr. 3040,00 3800,00 

        -                                    (målere 15,0m3)  kr. 4030,00 5037,50 

        Fast afgift tidl. Nagelsti Vandværk  kr.   563,67     563,67 

        Fast afgift tidl. Rykkerup Vandværk  kr.   535,88   535,88                

   

2.     M3 afgift efter måler for andelshavere  kr.       8,00       10,00         

        + Statsafgift for ledningsført vand  

           kr. 5,86 + moms i alt kr. 7,33 pr. m3 forbrugt vand 

        + Drikkevandsafgift kr. 0,67 + moms ialt kr. 0,84 pr. m3 forbrugt vand   

3.    M3 afgift efter måler for ikke andels- 

       havere (vandkøbere)    kr.     10,50     13,13 

       + Statsafgift for ledningsført vand 

       kr. 5,86 + moms i alt kr. 7,33 pr. m3 forbrugt vand. 

       + Drikkevandsafgift kr. 0,67 + moms ialt kr. 0,84 pr. m3 forbrugt vand 

Øvrige takster: 

4.    Gebyr for ikke rettidig indbetaling  kr.   200,00   250,00 

5.    Henvendelse ang. betaling   kr.   300,00   375,00 

       (lukningsgebyr) 

6.    Genåbning (åbningsgebyr)                       kr. 1.500,00 1875,00 

       + eventuelle påløbne omkostninger   

7.    Gebyr for ikke rettidig/manglende indsendelse  

       af selvaflæsningskort     kr.    250,00   312,50 

8.    Gebyr for aflæsning af måler i målerbrønd  kr.    250,00    312,50  

       samt ekstra ved fremfinding f.eks. sne,blade, grene m.v. kr.    250,00    312,50 

9.    I tilfælde af manglende indbetaling kan Lukkes for vandet/retslig inkasso 

       Skyldige beløb vil blive tillagt rente med diskontoen + 6% p.a. regnet fra 

       forfaldsdagen. 

Vigtige datoer: 

  9. marts 2015 :Slutafregning for perioden 1/1 - 31/12-14 + a´conto- 

   opkrævning for perioden 1/1 - 30/6-2015 

  8. juli 2015  :A´contoopkrævning for perioden 1/7 - 31/12-2015 

31. december 2015 :Selvaflæsningskort til brug for beregning af forbrugt 

   vand og afgifter sendes Guldborgsund Forsyning 

 

Ved ejerskifte: Aflæst målertal meddeles til Vandforsyningen som herefter 

  udarbejder en opgørelse til brug for refusionsopgørelsen.  


