
Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a. 

 

TAKSTBLAD  2020 
Tilslutning, forsyning og betaling sker efter de til enhver tid gældende vedtægter, regulativ og takstblad for Nørre 
Alslev Vandværk a.m.b.a.  

FORBRUGSBETALING:  
Ekskl. 
moms 

Inkl.  
moms 

Vandforbrug  kr./m³        5,50  6,88 

Vandforbrug – ikke andelshaver kr./m³      11,00 13,75 

Fast bidrag pr. enhed/ejendom kr./år   750,00  937,50 

Vandafgift, bidrag til drikkevandsbeskyttelse kr./m³        0,19  0,24 

Vandafgift, ledningsført vand  kr./m³        6,18   7,72  

 

 ØVRIGE BETALINGER:  Ekskl. 
moms 

Inkl. 
moms 

Gebyr for udsendelse af indbetalingskort kr. 40,00 momsfri  

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

Gebyr for manglende selvaflæsning kr. 100,00 momsfri 

Gebyr for kontrolaflæsning af måler kr. 200,00 Momsfri 

Gebyr pr. rykker ved restance  kr.  100,00  momsfri  

Gebyr for meddelelse om inkasso og lukkevarsel ved restance kr.  100,00 momsfri 

Gebyr for genåbning af stophane inkl. påløbne omkostninger  kr.  1.500,00 1.875,00 

Gebyr for udsendelse af flytteopgørelse  kr. 200,00 250,00 

Gebyr for forgæves kørsel ved aftale kr. 200,00 250,00 

Gebyr for udskiftning af frostsprængt måler  kr.  500,00  625,00  

Gebyr for genåbning og faktiske udgifter til entreprenør og aut. vvs-installatør for 
genetablering efter afbrudt vandforsyning/stikledning 

kr.  1.500,00 1.875,00 

kr. + faktiske udgifter 

 

TILSLUTNINGSBIDRAG: 

Hovedanlægs- og stikledningsbidrag pr. boligenhed, industri og landbrug  

Forbrug: 

Hovedanlægs- 
bidrag 

Stikledning inkl.  
målerbrønd 

I alt ekskl.  
moms 

I alt inkl. 
moms 

Årsforbrug 0-299 m³ 4.873,00 10.209,25 15.082,25 18.852,81 

Årsforbrug 300-499 m³ 7.903,50 10.209,25  18.112,75 22.640,94 

Årsforbrug > 500 m³ 
fastsættes 
individuelt 10.209,25   

For yderligere boligenheder med fælles stikledning betales  

Max 40 mm  4.873,00   4.873,00 6.091,88 
For yderligere boligenheder, række-/gårdhuse og etagebyggeri med individuel afregning betales  

 4.873,00 10.209,25 15.082,25 18.852,81 

Yderligere anlægsbidrag 
Der kan i særlige tilfælde være grundlag for opkrævning af yderligere anlægsbidrag. Det gælder f.eks. hvis en 
tilsluttet ejendom ændrer anvendelse i forhold til det oprindelige grundlag for betaling af anlægsbidrag og dermed 
bliver omfattet af en anden kategori, der adskiller sig væsentlig fra det oprindelige grundlag for fastsættelse af 
anlægsbidraget. 
 

Forsyningsledningsbidrag  

Årsforbrug <300 m³ – 32 mm ledning 17.198,70 21.498,84 

Årsforbrug 300-1000 m³ – 40 mm ledning 24.723,50 30.904,38 

Årsforbrug > 1000 m³   – >=50 mm ledning 39.771,90 49.714,87 



Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a. 

 

 

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. 
 
De årlige vandpriser og faste bidrag for vandforbrug, samt gebyrer for specielle ydelser, fastsættes på basis af 
vandværkets budgetter og skal dække udgifterne til produktion, distribution og administration m.v. Vandværket er 
omfattet af vandsektorloven, og der er af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Forsyningssekretariatet, fastsat 
en 4-årig økonomisk ramme, der udgør de samlede årlige indtægter, som vandværket må opkræve i 2017-2020.   
 
Tilslutningsbidragets grundbeløb er fastsat på grundlag af vandværkets økonomi og budgetter, samt de 
anlægsinvesteringer der er nødvendige i forbindelse med nye tilslutninger. Lednings- og stikledningsbidragene 
indeksreguleres årligt baseret på tal fra Danmarks Statistik og Forsyningssekretariatet beregner indekstallet.  
Drifts- og anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal fastsættes individuelt, skriftligt, og 
godkendes af Guldborgsund Kommune i hvert enkelt tilfælde  
 
Nærværende takstblad er gyldigt i perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020, og er godkendt af 
Guldborgsund Kommune.  
 
Betalingsbetingelser: 
Aconto opkrævninger udsendes pr. 1/3 og 1/9 efter anslået forbrug. 
Slutopgørelse beregnes efter måleraflæsning pr. 31/12 og opgørelsen indgår i aconto opkrævningen pr. 1/3 
Det anbefales at tilmelde opkrævningen til pengeinstitutternes Betalingsservice.  
PBS-nr.er 03227642 og deb.gr.nr. er 00001.Kundenummer fremgår af indbetalingskortet. 
Udsendelse af indbetalingskort tillægges opkrævningsgebyr.  
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 med måleraflæsning, adresseændringer og ændrede brugeroplysninger skal meddeles vandværkets 
kontor snarest muligt og inden 10 dage. Vandværket udarbejder herefter flytteopgørelse. 
 
Måleraflæsning: 

Vandværket har indgået samarbejdsaftale med Guldborgsund Forsyning med henblik på en fælles benyttelse af 
selvaflæsningerne. 
Guldborgsund Forsyning udsender selvaflæsningskort til vandværkets kunder. Selvaflæsningskortene udsendes 
ca. 1. december med henblik på at indberette selvaflæsningen via Forsyningens hjemmeside senest 31/12 eller 
indsende aflæsningskortet, så det er Forsyningen i hænde senest 31/12. 
Overskridelse af fristen for selvaflæsning vil medføre pålæg af gebyr. 
Selvaflæsningsmaterialet vil blive udsendt pr. post. Såfremt man har valgt at modtage digital post fra 
Guldborgsund Forsyning vil materialet blive sendt som digital post. 
 
Vandspild 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning. Det kan eventuelt være muligt at få delvis refusion af 
henholdsvis vandafgiften (statsafgift) og vandforbruget til vandværket, jfr. gældende lovgivning. 
Størrelsen/mængden af vandspildet fastsættes i hvert enkelt tilfælde efter bestyrelsens skøn. 
   
Serviceinformation: 
Vandværkets kontoradresse og kontaktoplysninger mv. 
 Nørre Alslev Vandværk a.m.b.a.  E-mail: navand@mail.tele.dk 
 Nr Alslev Langgade 52   Hjemmeside: www.navand.dk 
 4840 Nørre Alslev   CVR-nr. 32847021  
 Kontorets åbningstid: Mandag.-Fredag. 8.oo-12.oo Bank: Nordea 0674 6433104001 
 Vandværksbestyrer: Flemming Heintz tlf. 54400594 
 Vandværkets formand: Ib Eriksen, tlf. 20111853 
 
Yderligere oplysninger om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet er tilgængelig på vandværkets 
hjemmeside. 


