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Andelsselskabet 

Marrebæk-Højet vandværk 

 

Takstblad 

Gældende fra 1. januar 2023 

Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til enhver tid gældende vedtægter, regulativ og 

takstblad for Andelsselskabet Marrebæk-Højet vandværk 

 

Driftsbidrag /Forbrugsbidrag 

  Ekskl. 

moms 

Inkl. 

moms 
Fast afgift kr. pr. år 1.630,00 2.037,50 

Vandforbrug ≤ 1500 m3 kr. pr. år 6,00 7,50 

Vandforbrug > 1500 m3 kr. pr. år 4,50 5,63 

Statsafgift af ledningsført vand (vandskat) kr. pr. år 6,37 7,96 
 

Øvrige betalinger 

  Ekskl. 
moms 

Inkl. 
moms 

1. rykkergebyr   kr. 100,00 momsfrit 

2. rykkergebyr   kr. 100,00 momsfrit 

Lukkevarsel  kr. 300,00 momsfrit 

Lukkegebyr ved manglende betaling   1) kr. 300,00 momsfrit 

Genåbningsgebyr   1 + 2) kr. 300,00 375,00 

Flyttegebyr Kr. 150,00 187,50 

Gebyr for udskiftning af frostsprængt måler   1) kr. 1.200,00 1.500,00 

1) Hertil kommer de faktiske udgifter til entreprenør – disse er ikke momsfrie 

2) Moms pålægges, når ydelsen sker på anmodning 

 

Anlægsbidrag /Tilslutningsbidrag   1) 

Pr. ejendom fordeles således:  Ekskl. 

moms 

Inkl. 

moms 
Hovedanlægsbidrag kr. 16.000,00 20.000,00 

Forsyningsledningsbidrag  kr. 3.000,00 3.750,00 

Stikledningsbidrag kr. 6.000,00 7.500,00 

I alt kr. 25.000,00 31.250,00 

1) Ved tilslutning af ejendomme der ligger over 25 m fra eksisterende forsyningsledning 
forhandles bidraget individuelt med bestyrelsen og med godkendelse af Guldborgsund 
kommune 
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Fastsættelse og regulering af takster og bidrag 

Takstbladet er udarbejdet i henhold til vandforsyningsloven § 53 stk. 1 og Fællesregulativ for 

Almene Vandværker i Guldborgsund komme. 

Anlægsbidrag /Tilslutningsbidrag er fastsat på baggrund af vandværkets nuværende økonomi 

og budgetter, samt de anlægsinvesteringer der er nødvendige i forbindelse med nye 

tilslutninger. 

Driftsbidrag fastsættes på basis af vandværkets budgetter og skal dække de egentlige 

produktions- og driftsomkostninger, samt bidrag og forrentning af lån. Driftsbidraget er opdelt 

i et fast og et variabelt bidrag i overensstemmelse med § 6 i bekendtgørelse om betaling for 

vand efter målt forbrug på ejendomsniveau. 

Drifts- og Anlægsbidrag herunder tilslutningsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af 

takstbladet, skal fastsættes individuelt skriftligt og godkendes af Guldborgsund Kommune i 

hvert enkelt tilfælde. 

Betalingsbetingelser for driftsbidraget 

Aconto opkrævninger udsendes 4 gange årligt efter anslået forbrug. 

Slutopgørelsen beregnes efter måleraflæsning – aflæst i perioden 1. januar – 31.december, og 

opgørelsen indgår i aconto opkrævningen pr. 1. april. 

Betaling efter tidsfristens udløb medfører påligning af restancegebyr 

Ejerskifte, adresseændringer og ændrede brugeroplysninger skal meddeles Guldborgsund 

Forsyning og vandværkets kontor (se tidligere opkrævninger) snarest muligt og inden 10 

dage. 

Måleraflæsning  

Vandværket foretager aflæsning af afregningsmålere hvert år den 31.12. Vandværket ejer 

målerne og skal have fri adgang til disse til enhver tid. Hindret adgang i form af aflåste låger 

eller, tildækkede og tilgroede adgange kan tillægges et gebyr. 

Serviceinformation 

Vandværksbestyrer: Ole Juul, telefon 40 15 68 87 

Formand:  Hans Jørn Larsen, telefon 21 70 17 30 

Kasserer/kontor Henrik Steen, telefon 40 35 44 08, mail se opkrævninger 


