
Takstblad pr. 1. januar 2022 for Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby, 4800 Nykøbing F. 

Vandbidrag, der opkræves hvert kvartal  2022 

Ex.moms 

2022 

Incl. moms 

Fast årligt bidrag pr. forbrugsenhed/boligenhed (pr. 

lejlighed/boligenhed/sommerhus/andelslejlighed)  

 

1.400,00 

 

1.750,00 

Fast årligt bidrag for passive medlemmer  700,00 875,00 

Årligt målerbidrag pr. ekstra vandmåler 200,00 250,00 

Bidrag pr. m3 vandforbrug  3,00 3,75 

Afgift af ledningsført vand pr. m3 6,37 kr incl. grundsvandsbeskyttelse 6,37 7,96 

Der udsendes 4 aconto afregninger og årets afregning udsendes sammen med vandopkrævningen for januar 

kvartal i februar til betaling 1.marts. Tilgodehavender fra årsafregning modregnes i januar kvartals 

opkrævning, eventuel rest vil blive indsat på konto via Nets/PBS-udbetaling.  

Såfremt tilmelding til Nets/PBS ikke er foretaget skal konto oplyses til vandværket for overførsel ellers 

indgår beløbet i den nye betalingsperiode, beløb under 300,- overføres til næste opkrævning. 

Er indbetaling ikke sket senest sidste rettidige betalingsdag, påføres næste opkrævning et gebyr, der tjener til 

dækning af påløbne omkostninger. Restancer over 3 måneder kan uden yderligere varsel overgå til inkasso, 

og medfører lukning for vandforsyningen. 

 

Vandindskud: 2022 

Ex.moms 

2022 

Incl. moms 

Hovedanlægsbidrag pr forbrugsenhed *)  

(pr. lejlighed/bolig/sommerhus/andelslejlighed) 

 

7.500,00 

 

9.375,00 

Forsyningsledningsbidrag   

16.000,00 

 

20.000,00 

Stikledningsbidrag til skel (32 mm incl. målerbrønd 1 meter inde på 

grunden) (pris efter nærmere aftale ved større dimensioner)   

Måler og målerbrønd ejes af vandværket 

 

7.500,00 

 

9.375,00 

 

Vandindskud i alt  

 

31.000,00 

 

38.750,00 

*) Ved ændring af anvendelse kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag 

*) Større landbrug, institutioner samt meget vandforbrugende erhverv, efter forhandling. 

 

Administrationsgebyrer  2022 

Ex.moms 

2022 

Incl.moms 

Kvalitetssikring – årligt 40,00 50,00 

Gebyr for udsendelse af indbetalingskort 40,00 Momsfrit 

Gebyr for udarbejdelse af ejerskifteregistrering 200,00 250,00 

Gebyr for udsendelse af EAN-opkrævning 100,00 125,00 

Gebyr for ændring af adresseoplysninger 50,00 62,50 

Gebyr for ikke rettidig betaling 100,00 Momsfrit 

Gebyr for udsendelse af rykkerbrev 100,00 Momsfrit 

Gebyr for ikke rettidig indsendelse eller manglende selvaflæsningskort  100,00 Momsfrit 

Gebyr for kontrolaflæsning af måleren ved manglende aflæsning 200,00 250,00 

Administrationsgebyr i forbindelse med opkrævning af udgifter ved 

ledningsbrud hvortil kommer vandværkets timeforbrug  * 

 

1.000,00 

 

1,250,00 

Lukning for vandforsyning * 1.000,00 Momsfrit 

Genåbningsgebyr for åbning for vandforsyningen * 1.000,00 1.250,00 

Gebyr for udskiftning af frostsprængt måler * 1.000,00 1.250,00 

Administrationsgebyr i forbindelse med udskiftning af måler * 200,00 250,00 

*') hvortil kommer udgift til VVS-installatør m.v.   

Takstbladet er udarbejdet i henholdt til gældende regler i vedtægter og regulativ. Takster som ikke fremgår af 

takstbladet forhandles individuelt og sendes til godkendelse i kommunen inden afregning. Vandværket kan kun 

retmæssigt opkræve takster som fremgår af takstbladet. 


