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TAKSTBLAD  
 Gældende fra 1. januar 2017 	

  	
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til enhver tid gældende vedtægter, regulativ og takstblad for 
Torkilstrup-Lillebrænde Vandværk (TLV). 	
 

BETALING  pr. forbrugsenhed:  	 	 	

    
I	alt	ekskl.	
Moms	

I	alt	inkl.	
Moms	

Fast	afgift	 kr./år	 800,00	 1.000,00	

	

Afgift	pr.	vandmåler	 kr./år	 100,00	 125,00	

	 	 	 	

		 		 		 		
Vandforbrug		 kr./m3	 3,00	 3,75	

Drikkevandsbidrag		 kr./m³		 0,39	 0,49	
Ledningsført	vand		 kr./m³		 5,86	 7,33	
Vandforbrug	–	ikke	andelshaver	 kr./m³		 9,60	 12,00	
 

TILSLUTNINGSBIDRAG: 	 	 	

Hovedanlægs- og stikledningsbidrag pr. ejendom/bolig  

	 		 I	alt	ekskl.	
Moms	

I	alt	inkl.	
Moms	

Hovedanlægsbidrag	 kr.	 13.500,00	 16.875,00	
Forsyningsledningsbidrag		 kr.	 23.000,00	 28.750,00	
Stikledningsbidrag	 kr.	 6.100,00	 7.625,00	
 

ØVRIGE BETALINGER:  	 	 	

		 		 I	alt	ekskl.	
Moms	

I	alt	inkl.	
Moms	

Rykkergebyr	ved	restance,	pr.	rykker		 kr.		 100,00	 Er	
momsfrit		

		 		 		 			
Betaling	for	genåbning	efter	lukning	ekskl.	påløbne	omkostninger	 kr.		 800,00	 1.000,00	
 
Bestyrelsen kan pålægge den forbruger, der ved uforsigtighed eller skødesløshed beskadiger ledningsnettet eller 
forårsager vandspild, et ekstraordinært gebyr. 
For vandspild fastsættes afgiften i hvert tilfælde efter bestyrelsens skøn. 
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Fastsættelse og regulering af takster og bidrag.  
Takstbladet er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens §53 stk. 1 og Normalregulativ (leveringsbetingelser) 
for Almene Vandværker i Guldborgsund Kommune. 
Tilslutningsafgifternes grundbeløb er fastsat på grundlag af vandværkets nuværende økonomi og budgetter, 
samt de anlægsinvesteringer, der er nødvendige i forbindelse med nye tilslutninger. 
 
Taksterne reguleres normalt en gang om året. Ledningsbidrag og stikledningsbidrag reguleres efter Dansk 
Vandteknisk Forenings indeks for ledningsarbejde. De årlige afgifter fastsættes på basis af vandværkets 
budgetter og skal dække de egentlige produktions- og driftsomkostninger, samt bidrag og forrentning af 
eventuelle lån. 
 
Nærværende takstblad er gyldigt i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017, og er godkendt af 
Guldborgsund Kommune den 1. marts 2017. 
 
 
Betalingsbetingelser: 
Aconto opkrævninger udsendes 4 gange årligt efter anslået forbrug. 
Slutopgørelse beregnes efter måleraflæsning, som sker mellem den 1. og den 4. januar. Opgørelsen indgår i 
aconto opkrævningen pr. 1. marts. 
Det anbefales af tilmelde opkrævningen til pengeinstitutternes Betalingsservice. PBS-nr. Deb.gr.nr. og 
kundenummer fremgår af indbetalingskortet. 
 
Renter kan tillægges ved restancer, jfr. renteloven. 
Efter bestyrelsens beslutning kan restancer overgives til retslig inkasso, ligesom vandværket efter forudgående 
varsel kan lukke for vandtilførslen.  
 
Ejerskifte, adresseændringer og ændrede brugeroplysninger skal meddeles vandværket snarest muligt og inden 
10 dage. 
Ved ejerskifte må køber og sælger selv aflæse måler og dele forbruget.  
TLV afregner med ejeren af den enkelte ejendom, og skal derfor straks have information om den fremtidige ejer. 
 
Måleraflæsning: 
TLV fjernaflæser vandmålerne og sender aflæsningerne til Guldborgsund Forsyning, som der er indgået en 
samarbejdsaftale med.  
 
 
Serviceinformation: 
TLV kan kontaktes ved henvendelse til formanden: 
 Edvard Traberg 
 Sullerupvej 12 
 4850 Stubbekøbing 
 Tlf. 54433338 / 24953060 
 Email: formand@t-lvand.dk  
 Hjemmeside : www.t-lvand.dk 
 
Vandværksbestyrer: Kurt Johnsen tlf. 3112 6311 
 
 


