
Betingelser 

Udlejningsejendomme med kun ét lejemål: 

Betaling af varme til Lolland Forsyning: Opkrævning kan ske hos lejer i henhold til nedenstående betin-
gelser for oprettelse af lejer i udlejningsejendomme.  

Betaling af vand og vandafledning/spildevand til Lolland Forsyning: Påhviler ejer og i henhold til Lolland 
Forsynings vedtægter gælder det, at vi udelukkende opkræver ejer for forbrug. 

Udlejningsejendomme med mere end ét lejemål: 

Betaling af vand og varme til Lolland Forsyning: Opkrævning kan ske hos lejer i henhold til nedenstående 
betingelser for oprettelse af lejer i udlejningsejendomme.  

Betaling af vandafledning/spildevand til Lolland Forsyning: Påhviler ejer og i henhold til Lolland Forsy-
nings vedtægter gælder det, at vi udelukkende opkræver ejer for forbrug. 

Betingelser for oprettelse af lejer i udlejningsejendomme: 

Ejer og lejer er indforstået med følgende: 

• Afregning af varme, vand og vandafledning/spildevand sker kun i henhold til Lolland Forsynings
målere og med korrekt installation jfr. Regulativ for forsyning med drikkevand afsnit 14.2.1, samt
Almindelige bestemmelser for fjernvarme afsnit 1.2.

• Ejer er indforstået med at alt opkrævningsmateriale inkl. aflæsningskort sendes til lejer.
• Ved lejemåls udløb skal ejer aflæse varme- og vandmåleren og give meddelelse herom til Lolland

Forsyning.
• Ved skriftlig afmelding og aflæsning fra lejer betragtes aftalen som ophørt (Lejer skal også give

ejer besked, men dette er Lolland Forsyning uvedkommende).
• Tvist om aflæsning eller aflæsningstidspunkt er Lolland Forsyning uvedkommende.
• Lolland Forsyning indgår kun denne aftale, hvis alle felter er udfyldt korrekt. HUSK: CPR.nr.
• Denne aftale kan af både ejer og Lolland Forsyning opsiges skriftlig til omgående ophør.

Information om flytning, flytteformular og vedtægter for varme, vand og vandafledning/spildevand 
kan findes på Lolland Forsynings hjemmeside www.lollandforsyning.dk   

Ved ejer/lejerskifte skal målerne aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Aflæsningen skal være under-
skrevet af både hidtidig og ny ejer/lejer. 

Ejer/lejerskifte skal meddeles Lolland Forsyning på denne blanket inden 14 dage. 

http://www.lollandforsyning.dk/
http://www.lollandforsyning.dk/varme/leveringsbestemmelser
http://www.lollandforsyning.dk/vand/leveringsbestemmelser
http://www.lollandforsyning.dk/kloak/betalingsvedtaegter

