Grænge Vandværk
fusion af Toreby og Grænge Vandværker

c/o Kasserer Kim Rasmussen
Grænge Skovvej 133
4891 Toreby L
Tlf.: 2041 9868

TAKSTBLAD
Gældende fra 1. januar 2021
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til enhver tid gældende vedtægter, regulativ og takstblad for
Grænge Vandværk fusion af Toreby og Grænge Vandværker

DRIFTSBIDRAG / FORBRUGSBIDRAG:
Ekskl.
Moms

Inkl.
moms

Vandforbrug

kr./m³

6,40

8,00

Vandforbrug – ikke andelshaver

kr./m³

8,00

10,00

Fast afgift (indeholder bl.a. målerafskrivning) pr. enhed/ejendom

kr./år

730,00

912,50

Bidrag til drikkevandsbeskyttelse jf. lov om miljøbeskyttelse
Bidrag til ledningsført vand jf. lov om afgift af ledningsført vand og lov om miljømål
m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
Bidrag til dækning af udgifter til det tvistorgan, der er oprettet i medfør af lov om
vandsektorens organisering og økonomiske forhold

kr./m³
kr./m³

jan. 0,19
6,18 jan
6,37 feb - dec

0,23
7,72
7,96

kr./m³

ØVRIGE BETALINGER:
I alt ekskl.
moms

I alt inkl.
moms

Rykkergebyr ved restance, pr. rykker

Kr.

100,00

Gebyr ved Inkassomeddelelser og lukkevarsler

Kr.

100,00

Gebyr for kontrolaflæsning af måler

Kr.

400,00

Gebyr for manglende selvaflæsning

Kr.

500,00

Gebyr for lukning af stophane (forsyning til en enhed)*

Kr.

Forsyningens
dagspris

Gebyr for genåbning af stophane ekskl. Påløbne omkostninger*

Kr.

Forsyningens
dagspris

Forsyningens dagspris

Gebyr for vandspild efter ikke overholdt påbud fra vandværket, pr. gang

Kr.

500,00

625,00

Gebyr for overskridelse af vandingsforbud pr. gang

Kr.

500,00

625,00

500,00**

*Hertil tillægges faktiske omkostninger ved lukningen – disse er ikke momsfrie
** moms pålægges når ydelsen sker på anmodning

Fastsættelse og regulering af takster og bidrag.
Takstbladet er udarbejdet i henhold til vandforsyningslovens § 53 stk. 1 og Fællesregulativ (leveringsbetingelser)
for Almene Vandværker i Guldborgsund Kommune.
Tilslutningsbidrag- grundbeløb er fastsat på grundlag af vandværkets nuværende økonomi og budgetter, samt de
anlægsinvesteringer der er nødvendige i forbindelse med ny tilslutninger. Tilslutningsbidrag indeksreguleres
normalt en gang pr. år. Ledningsbidrag og stikledningsbidrag reguleres efter Dansk Vandteknisk Forenings indeks
for ledningsarbejde.
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Forbrugsbidrag fastsættes på basis af vandværkets budgetter og skal dække de egentlige produktions- og
driftsomkostninger, samt bidrag og forrentning af eventuelle lån.
Drifts- og Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt skriftligt og
godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.
Nærværende takstblad er gyldigt i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019, og er godkendt af Guldborgsund
Kommune 2018.

Betalingsbetingelser:
Aconto opkrævninger udsendes 4 gange årligt efter anslået forbrug.
Slutopgørelse beregnes efter måleraflæsning – aflæst i perioden 1.- 31. december, og opgørelsen indgår i aconto
opkrævningen pr. 1/3
Udsendelse af indbetalingskort tillægges opkrævningsgebyr.
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 Guldborgsund Forsyning og
vandværkets kontor (graengevandvaerk@mail.dk) snarest muligt og inden 10 dage.
Ved ejerskifte må køber og sælger selv aflæse måler og dele forbruget i refusionsopgørelse e.l.
Vandværket kan efter anmodning og mod betaling af gebyr foretage flytteopgørelse.

Måleraflæsning:
Vandværket har indgået samarbejdsaftale med Guldborgsund Forsyning med henblik på en fælles benyttelse af
selvaflæsningerne.
Guldborgsund Forsyning udsender selvaflæsningskort til vandværkets kunder. Selvaflæsningskortene udsendes
ca. 1. december med henblik på at indberette selvaflæsningen i perioden 1. december til 31. december.
Overskridelse af fristen for selvaflæsning vil medføre pålæg af gebyr.
Selvaflæsningskort vil blive udsendt til e-boks / pr. post. Man kan også tilmelde digital post fra Guldborgsund
Forsyning i sin e-boks eller får materialet tilsendt på sin mail – ring Guldborgsund Forsyning for mere information
på 7244 1212.

Vandspild:
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. Størrelsen/mængden
af vandspildet fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter bestyrelsens skøn.
Yderligere oplysninger om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.

Serviceinformation:
Vandværkets kontoradresse er:
Grænge Vandværk
fusion af Toreby og Grænge Vandværker

c/o Kasserer Kim Rasmussen
Grænge Skovvej 133
4891 Toreby L
Tlf. 2041 9868
Email: graengevandvaerk@mail.dk
Hjemmeside : www.graenge-vandforsyning.dk
Vandværkets formand: Bøje Rasmussen, tlf. 2041 9667
Driftsansvarlig: Grænge – Kim Rasmussen, tlf. 2041 9868
Toreby – Finn Pedersen, tlf. 4074 9436
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ANLÆGSBIDRAG / TILSLUTNINGSBIDRAG:
Kategori

Beskrivelse

Ejendom/grundstykke
Parcelhus, sommerhus, ejerlejligheder,
Udlejningsenheder el. andelslejligheder

1 el. flere matrikelnumre der ifølge
notering i matriklen skal holdes forenet.
Boligenhed med egen stikledning
Boligenheder - flere end to enheder

Række-/gårdhuse og etagebyggeri,
Landbrug med udlejningsenheder

Boligforening og ejendom med
individuel afregning

Landbrug, Erhverv

Faktor ved beregning af
hovedanlægsbidrag
1
1
1
1
1

Betalingseksempler:

For en ejendom/boligenhed betales:
1 x Hovedanlægsbidrag + (1 x stikledningsbidrag + 1 x forsyningsledningsbidrag)

Hovedanlægs- og stikledningsbidrag opgjort efter kategori
Hovedanlægsbidrag

Årsforbrug:

Stikledning

I alt ekskl.
moms

I alt inkl.
moms

0-500 m3

– 32 mm ledning

6.508,80

5.000,00

11.508,00

14.386,00

501-1000 m3

– 40 mm ledning

13.017,60

6.000,00

19.017,60

23.772,00

1001-2500 m3

– 50/63 mm ledning

19.526,40

7.200,00

26.726,40

33.408,00

2501-5000 m3

– 50/63 mm ledning

26.035,20

7.200,00

33.235,20

41.544,00

5001-10000 m3 – 50/63 mm ledning

32.544,00

7.200,00

39.744,00

49.680,00

m3 – 50/63 mm ledning

39.052,80

7.200,00

46.252,80

57.816,00

10001-

Stikledningsbidrag opkræves kun, hvis den skal nyetableres.

Forsyningsledningsbidrag - i tættere bebygget område/byzone pr. ejendom (matr.nr.) (bynavne kan
angives eller det kan afgrænses på et kortbilag)
Note
32-63 mm ledning – pr. løbende meter

I alt ekskl.
moms
450,00

I alt inkl.
moms
562,50

Forsyningsledningsbidrag - uden for tættere bebygget område (åben land, landzone) pr. ejendom
(matr.nr.)
opgjort efter dimensionering af ledning
32-63 mm ledning – pr. løbende meter

Note

I alt ekskl.
moms
450,00

I alt inkl.
moms
562,50

(opdelingen af forsyningsledningsbidraget kan også anvendes i forbindelse med en fusion med et andet vandværk.
Eks. på noter Note 3: Landzone 1 = Vestermarksvej.. Landzone 2 = Østermarksvej.. Landzone 3 = Overdrevsvej. Note 4: Bidraget

udgør de aktuelle udgifter ved etableringen fordelt på antal mulige tilslutninger. Ved en senere tilslutning pristalsreguleres
beløbet.)

Yderligere Anlægsbidrag
Der kan i særlige tilfælde være grundlag for at opkræve supplerende anlægsbidrag fra en ejendom. Det gælder
f.eks. hvis en tilsluttet ejendom ændrer anvendelse i forhold til det oprindelige grundlag for at betale anlægsbidrag
og dermed bliver omfattet af en anden kategori, der adskiller sig væsentligt fra det oprindelige grundlag for
fastsættelse af anlægsbidraget.
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