Aastrup Vandværk a.m.b.a.
Aastrupvej 80, Vejringe
4850Stubbekøbing

TAKSTBLAD
Gældende fra 1. januar 2018
(Takster gældende for 2017 er anført i parentes)
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til enhver tid gældende vedtægter, regulativ og takstblad for Aastrup
Vandværk a.m.b.a.

Driftsbidrag/forbrugsbidrag

ekskl. moms
2017

Vandforbrug

kr./m3
2017

Fast afgift pr. ejendom

kr./m3

Bidrag til ledningsført vand jf. lov om ledningsført vand

kr./m3

2017
2017

Inkl. moms
(4,20)

(5,25

4,20

5,25

(1.280,00)

(1.600,00)

1.280,00

1.600,00

(5,86)

(7,33)

5,86

7,33

(0,39)

(0,48)

0,39

0,48

Bidrag til drikkevandbeskyttelse jf. lov
kr./m3

ØVRIGE BETALINGER:
I alt ekskl.
moms

I alt inkl.
moms

Jf. Guldborgsund
Forsynings gebyrtakster
Jf. Guldborgsund
Forsynings gebyrtakster

Rykkergebyr ved restance, pr. rykker

Kr.

momsfrit

Gebyr ved Inkassomeddelelser og lukkevarsler
Gebyr for manglende indsendelse af måleraflæsning
(afregningsmåler)

Kr.
Kr.

250,00

momsfrit

Gebyr for lukning af stophane (forsyning til en enhed)
Gebyr for påbegyndt lukkeprocedure (administration,
faktiske omkostninger m.m.)
Gebyr for genåbning af stophane ekskl. påløbne
omkostninger*

Kr.

1.875,00

momsfrit

Kr.

1.000,00

momsfrit

Kr.

3.000,00

3.750,00

(20.560,00)

(25.700,00)

20.560,00

25.700

momsfrit

*Hertil tillægges faktiske omkostninger ved lukningen – disse er ikke momsfrie

Tilslutningsafgift
2017

Bidrag til hovedanlæg, hovedledning og forsyningsledninger
(op til 500 m3 forbrug)

pr.
ejendom

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.
Nærværende takstblad er gyldigt i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018, og skal godkendes af Guldborgsund
Kommune.
Vandværket har indgået samarbejdsaftale med Guldborgsund Forsyning på en række områder, herunder procedurer ved
lukning og genåbning af forsyningen i sager om restance.
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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
Det anbefales at tilmelde opkrævningen til pengeinstitutternes Betalingsservice. PBS-nr. Deb.gr.nr. og kundenr. 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 til Guldborgsund Forsyning snarest muligt og inden
10 dage. Ring Guldborgsund Forsyning for mere information på 7244 1212
Aflæsning i forbindelse med ejerskifte, skal udføres af køber og sælger og oplyses til Guldborgsund Forsyning.

Måleraflæsning:
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 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:

Aastrup Vandværk a.m.b.a.
c/o Bent Jørgensen
Smedestræde6, Vejringe
4850 Stubbekøbing
Email: vandvark@vejringe.com
Hjemmeside : www.aastrupvandaerk.dk

Vandværkets formand: Bent Jørgensen , tlf. 2014 2265
Driftsansvarlig: Bent Jørgensen tlf. 5444 2265 / mobil 2014 2265
Vandværkspasser: Steen T. Hansen ApS, Steen T. Hansen tlf. 2944 8841
Godkendt på den ordinære generalforsamling 28/3 2017
Dirigent Vagn Lollike
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