
Sydfalster Vandværk 
                                                                                                                     a.m.b.a. 
                                                                    Kobbelsøvej 13, 4874 Gedser 
                                                                                telefon 54 17 98 70 
 
 

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

  excl. moms incl. moms 
Vandforbrug kr./m3 7,80 9,75 
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse, jvf.lov om miljøbeskyttelse kr./m3 0,19 0,24 
Bidrag til ledningsført vand jf. lov om afgift af ledningsført vand og lov om m.v. 
for vandforekomster og int. naturbeskyttelsesområder 

 
kr./m3 

 
6,18 

 
7,72 

Fast årlig bidrag 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. 

730,00 
2.040,00 
2.260,00 
2.680,00 
4.180,00 

912,50 
2.550,00 
2.825,00 
3.350,00 
5.225,00 

 
Eksempel - hvad koster 1 m3 forbrugt vand, jvf. ovennævnte skema: 
 
   Vandforbrug kr. 7,80 + drikkevandsbeskyttelse kr. 0,19  
   + afgift ledningsført vand kr. 6,18 = i alt kr. 14,17 + moms kr. 3.54 = i alt kr. 17,71 
    
 
Øvrige betalinger: 
 

  excl. moms incl. moms 
Erindringsmeddelelse - restancegebyr  kr.           100,00         100,00 
Rykkergebyr kr. 100,00 100,00 
Lukningsgebyr   kr.           1.875,00   1875,00  
Lukkebesøg kr.           200,00         250,00 
Genåbningsgebyr + evt. påløbne omkostninger kr.        1.500,00      1.875,00 
Aflæsning af vandmåler kr.           300,00         375,00 
Indgåelse af betalingsaftale kr.           100,00         125,00 
Gebyr for udarbejdelse af flytteopgørelse kr.           200,00         250,00  
Gebyr for adresseændring og/eller navneændring kr. 200,00 250,00 
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 

 
 
Vigtige datoer: 
 
  8. marts 2018 :Helårshuse - slutafregning for perioden 1/1 - 31/12-2017 + a´conto- 
   opkrævning for perioden 1/1 - 30/6-2018 
  :Sommerhuse - slutafregning for perioden 1/1 - 31/12-2017 + a´conto- 
   opkrævning for perioden 1/1 - 31/12-2018 
 
10. juli 2018  :Helårshuse - a´contoopkrævning for perioden 1/7 - 31/12-2017 
 
31. december 2018 :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 Vandværket som herefter 
   udarbejder en opgørelse til brug for refusionsopgørelsen. 
 
Godkendt Guldborgsund Kommune d. 19/9-2018 


