
Enhed

5,50 6,88 kr./m³

1,00 1,25 kr./m³

0,39 0,49 kr./m³

 -  pr. m³ vand 5,86 7,33 kr./m³

0,19 0,24 kr./m³

 -  pr. m³ vand 6,18 7,73 kr./m³

Qn 1,5 + Qn 2,5 645,00 806,25 kr./år

Qn 6 1.200,00 1.500,00 kr./år

Qn 10 1.510,00 1.887,50 kr./år

DN 50 6.044,00 7.555,00 kr./år

DN 65 7.553,00 9.441,25 kr./år

DN 80 9.063,00 11.328,75 kr./år

DN 100 10.600,00 13.250,00 kr./år

315,00 393,75 kr./år

8.000,00 10.000,00 kr.

Der opkræves endvidere spildevand for Bornholms Spildevand A/S

    -  for institutioner og erhverv beregnes tilslutningsbidrag individuelt efter regning, dog mindst 1 part.

    -  ved boligbyggeri med over 20 lejligheder, gives 20 % rabat på tilslutningsbidraget. Ungdomsboliger

       betaler halv pris.

 -  Statsafgift pr. m³ vand, gældende indtil 31/12-2017

 - pr. lejlighed uden måler 

 -  pr. m³ vand, drikkevandsbeskyttelse

 -  Statsafgift pr. m³ vand, gældende fra 1/1-2018

 -  pr. m³ vand, drikkevandsbeskyttelse

1)  -  for ejendomme i bymæssig bebyggelse betales 1 part pr. boligenhed.

Tilslutningsbidrag

    -  for ejendomme i åbent land betales 2 parter pr. boligenhed.

 -  pr. part 1)

Gældende i perioden 1. maj 2017 til 30. april 2018

 -  fast bidrag  pr. måler, størrelse 

Rønne Vand A/S

Driftsbidrag

 -  pr. m³ vand

 -  pr. m³ vand over 20.000 m³ 

Pris ekskl. moms Pris inkl. moms



Enhed

Gebyr
100,00 momsfri kr.
100,00 momsfri kr.
375,00 momsfri kr.
375,00 468,75 kr.
100,00 momsfri kr.
330,00 412,50 kr.
65,00 81,25 kr.
60,00 75,00 kr.
35,00 43,75 kr.

270,00 337,50 kr.
65,00 81,25 kr.

Forbrugeren kan skriftligt anmode om kontrol af afregningsmålerens nøjagtighed, hvorefter måleren sendes
til kontrol på et autoriseret målerværksted.
Påvises fejl eller mangler ved måleren betales omkostningerne af Rønne Vand A/S. Hvis der ikke påvises
fejl eller mangler betales omkostningerne af forbruger efter regning.

Betalingsbetingelser

sidste betalingsdato den 10. i juli, oktober, januar og april.
Årsopgørelsen udsendes i juni med sidste betalingsdato den 10. juli.
Sidste betalingsdato vil altid fremgå af den enkelte acontoopkrævning/faktura.
Ved for sen betaling tilskrives rente med 0,75% pr. påbegyndt måned.

Vedtaget af bestyrelsen for Rønne Vand A/S
den 1. marts 2017

Ingolf Lind-Holm Erik Steen Andersen
Formand Direktør

Godkendt af Bornholms Regionskommune i henhold til vedtægterne.

 -  genoplukning inden for normal åbningstid

2) -  Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

       nærliggende risiko for, at selskabet ellers vil lide tab ved fortsat levering.

 -  udskrift af regningskopi

Rønne Vand A/S Pris ekskl. moms Pris inkl. moms

 -  for adresseforespørgsel

Almindeligvis betales forbrugsbidrag og faste bidrag via 4 acontoopkrævninger med

Kontrolprøvning af måler m.v.

 -  rykkerskrivelse 
 -  inkassomeddelelse (besked om lukning)
 -  lukkebesøg

 -  betalingsordning

 -  flytteopgørelse eller acontoændring
 -  fogedforretning, udkørende 2)

       Rønne Vand A/S kan stille krav om deposium som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er 

       Beløbsstørrelsen på et depositum vil være i størrelsesordenen 3-6 måneders forbrug.

 -  aflæsningsbesøg
 -  for manglende årsaflæsning / planlagt aflæsningsbesøg

Beskadigede målere betales af forbruger efter regning.


