Takstblad for Andelssleskabet Rørbæk Vandværk - 2021
Gældende 01.01.2021 - 31.01 2021
Andelssleskabet Rørbæk Vandværk
Hybenvænget 13
4990 Sakskøbing
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed
Pris pr. m3
Pris pr. m3 ved extern salg
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

www.rørbækvandværk.dk
29401709-54706543
roerbaekvand4990@googlegroups.com

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. enhed
Forsyningsledningsbidrag pr. fast ejendom
Stikledningsbidrag pr. stk. 32Ø

kr.
kr.

Ekskl. moms
471,38
3,55
10,65

Inkl. moms
589,23
4,44
13,31

kr.

6,18

7,73

kr.
kr.
Kr.

Ekskl. Moms Inkl. moms
190,61
238,26
16.000,00
20.000,00
14.000,00
17.500,00

Stikledningsbidrag er beregnet på stikledning på 32Ø, ved behov/ændring for større efter forhandling
Forsyning til erhversvirksomheder. Se afsnit 3.2 i Fællesregulativet 2020 for Vandforsyninger i Guldborgsund
kommune
Ved ændret anvendelse af ejendom jf. afsnit 12.8 i Fællesregulativet 2020 for Vandforsyninger i Guldborgsund
Kommune, kan der opkræves et eller flere anlægsbidrag svarende til ændringen.
Større ændring af
vandforbruget jf. afsnit 9.8 i Fællesregulativet 2020 kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret
for ejers regning.
Takster som ikke fremgår af takstbladet og individuelle aftale skal for at være gældende, fremsendes til
kommunen for godkendelse.
Gebyrer
Rykkegebyr ved manglende betaling

kr.

Grundejeren skal aflæse måleren inden 31.12. Gebyr til
Guldborgsund Forsyning ved for sen aflæsning

Ekskl. moms Inkl. moms
100,00
Momsfrit
250,00

Momsfrit

kr.
kr.

400,00
400,00

500,00
500,00

Ved lovpligtig udskiftning af vandmåler, hvor andelshaveren ikke har
reageret på brev , telefon eller personlig henvendelse, vil et
Kr.
bestyrelsesmedlem personligt prøve at få en aftale i stand. Gebyr til
Rørbk vandværk

400,00

Gebyr for aflæsning af vandmåler af vandværkets personale
Overtrædelse af vedtagne forbud

Hvis plumperne på vandmåleren hos en grundejer er blevet brudt,
skal grundejeren betale for ny blombering, billigst efter regning.
Vandforbruget vil i sådan et tilfælde blive skønnet af vandværket ud
fra tidl. forbrug.

Skøn og
billigst efter
regning

Lukkegebyr, skal stophanen lukkes og plumpes ved f.eks. restance
til vandværket

Kr.

600,00

Momsfrit

Genåbningsgebyr, skal stophanen åbnes igen efter lukning

kr.

2.000,00

2.500,00

Drifts- og anlægsbidrag godkendt

GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
MYNDIGHED
PARKVEJ 37
af__________________________
4800 NYKØBING F.

kommunalbestyrelse, den_____ / 2020

Utætheder i vandforsyningen
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion
af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende
lovgivning.
Beregning af tilslutningsbidrag: Bidrag ud fra takstbladet
1. Nybygning (Bolig) / ny Andelshaver skal der betales:
1. stk hovedanlægs- + forsyningsnets- + stikledningsbidrag (ø32mm.)
2. Udstykning af grunde
Antal grunde: X gange hovedanlægs- + forsyningsnets- + stikledningsbidrag.
3. Boligselskaber og udlejningsejendomme
Antal boliger gange hovedanlæg + forsyningsnet + antal ønskede stikledninger.
4. Betalingsbetingelser:
Betaling inden arbejdet ønskes påbegyndt
Betalingsterminer:

Rate
1
2
3
4

A' conto for perioden
01.01.2021 - 31.03.2021
01.04.2021 - 30.07.2021
01.07.2021 - 30.09.2021
01.10.2021 - 31.12.2021

Sidste
rettidige
betalingsdag
15.12.2020
15.03.2021 opkræves sammen med årsopgørelsen for 2020
15.06.2021
15.09.2021

