
Morsø Spildevand og Morsø Vand varsler takststigning fra 2023   

Taksterne for vand i Nykøbing og afledning af spildevand for hele øen stiger i 2023. 

For den almindelige forbruger med et gennemsnitsforbrug på 110 m3 om året, betyder det en 

merudgift på ca. 100 kr. om måneden på afledning af spildevand og 19 kr. for drikkevand i 

Nykøbing.  

Forsyningen oplever store prisstigninger på både serviceydelser og varekøb. Den generelle 

inflation, prisstigningerne på energi og renteniveauet påvirker, ikke kun forsyningens omkostninger, 

men også forbrugernes vandbrug. ”Størsteparten af de omkostninger har vi ikke andet valg end at 

sende videre til forbrugerne,” fortæller direktør Vivian Søndergaard.  

Morsø Spildevand dækker et stort område, men med få kunder 

Spildevandsselskabet er kendetegnet ved at have et stort geografisk område, med lange ledninger 

og pumper til vedligehold. Bliver dette set op imod at ca. 85 % af spildevandet kommer fra 

almindelige husstande, er selskabets indkomst voldsomt påvirket, når der sker fald i forbrugernes 

vandbrug. Desværre betyder det ikke at udgifterne også falder, for spildevandet skal stadig 

transporteres ind til renseanlægget og renses. 

Vi skruer på alle de mulige knapper 

Energipriserne stiger og det betyder en potentiel voldsom ekstraregning for Morsø Forsyning. I 

2023 forventes en ekstraregning på 3,3 millioner kr. på el alene. ”Morsø Forsyning har i år nydt 

godt af en fastprisaftale på strømmen. Denne fastprisaftale udløber ved årsskiftet og lige nu er der 

ikke god økonomi i at have fuld aftale. Derfor skal vi handle det meste på det frie marked”, udtaler 

direktør Vivian Søndergaard.     

Forsyningen har allerede igangsat en lang række initiativer, som skal være med til at nedbringe 

omkostningerne for vand og spildevand. Alle aktiviteter og projekter vurderes med fokus på om 

noget kan udskydes, ændres eller helt fjernes. Blandt andet smartere anvendelse af energien, så 

den kun bruges når det er nødvendigt og når det er billigt. Samtidig arbejder vi hele tiden på at 

finde steder, hvor vi kan nedbringe omkostningerne uden at forringe servicen. I øjeblikket forventer 

vi at komme ud af 2023 med et underskud – også selvom vi har hævet taksten, ”så det er vigtigt, at 

vi fortsat fokuserer på at gøre, hvad vi kan,” udtaler direktør Vivian Søndergaard.  

Det er kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune, der skal legalitetsgodkende de foreslåede 

takststigninger. Det forventes at ske i december måned. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formand Peter Therkildsen, Morsø Forsyning, på 

telefon 30 36 66 09. 

  

 

  



UDKAST-UDKAST-UDKAST-UDKAST  

Takstblade for selskaber under  
Morsø Forsyning A/S 

2023 
  



MORSØ VAND A/S 
 

Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Fast bidrag for standard måler fra 1,5 m³ – 2,5 m³ kr./måler/år 725,00 906,25 

Fast bidrag for måler fra 3,5 m³ – 6 m³ kr./måler/år 1.250,00 1.562,50 

Fast bidrag for måler fra 10 m³ – 20 m³ kr./måler/år 2.500,00 3.125,00 

Fast bidrag for måler fra 21 m³ – 50 m³ kr./måler/år 3.500,00 4.375,00 

 

 

Variabelt bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

Forbrug (med måler) 0 – 2.500 m³ kr./m³ 5,50 6,88 

Forbrug (med måler) 2.500 – 10.000 m³ kr./m³ 4,40 5,50 

Forbrug (med måler) over 10.000 m³ kr./m³ 3,30 4,13 

Statsafgift af ledningsført vand kr./m³ 6,37 7,96 

 

 

Andet bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

Byggevand for privat byggeri kr. 600,00 750,00 

Byggevand for erhvervsbyggeri kr. 1.200,00 1.500,00 

 

 

Tilslutningsbidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

Tilslutningsbidrag ved måler 1,5 m³ - 2,5 m³ kr. 10.958,00 13.697,50 

Tilslutningsbidrag ved måler 3,5 m³ – 6 m³ kr. 19.382,00 24.227,50 

Tilslutningsbidrag ved måler 10 m³ – 20 m³ kr. 40.428,00 50.535,00 

 

 

Tilslutningsbidrag for tilslutning af ejendomme med flere 
boenheder 

Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

For første lejlighed opkræves det laveste tilslutningsbidrag, herefter 50 % for de efterfølgende boenheder. 

For indretning af flere boenheder i eksisterende byggeri opkræves 50 % af laveste tilslutningsbidrag pr. nyindrettet 
boenhed. 

For første rækkehus/klyngehus opkræves laveste tilslutningsbidrag, herefter 80 % af laveste tilslutningsbidrag for 
de efterfølgende rækkehuse/klyngehuse. 

Laveste tilslutningsbidrag  kr. 10.958,00 13.697,50 

 

  



MORSØ SPILDEVAND A/S 
 

Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Fast bidrag kr./år/stik 720,97 901,21 

 

 

Variabelt bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

Vandafledningsbidrag (ved måler) kr./m³ 50,00 62,50 

 

 

Variabelt bidrag for kunder tilmeldt trappemodellen Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

Vandafledningsbidrag under 500 m³ kr./m³ 50,00 62,50 

Vandafledningsbidrag fra og med 500 m³ til og med 20.000 
m³ 

kr./m³ 40,00 50,00 

Vandafledningsbidrag over 20.000 m³ kr./m³ 20,00 25,00 

 

 

Tilslutningsbidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. Moms 

Standardbidrag for boliger kr./boligenhed 59.746,09 74.682,61 

Standardbidrag for erhverv 
kr./pr. 

påbegyndt 
 800 m² 

59.746,09 74.682,61 

Tilslutningsbidrag for spildevand alene - 60 % af 
standardbidraget 

kr. 35.847,65 44.809,56 

Tilslutningsbidrag for regnvand alene - 40 % af 
standardbidraget 

kr. 23.898,44 29.873,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORSØ SPILDEVAND A/S 
 

 

Leveret spildevand Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Spildevand leveret på renseanlægget fra samletanke og lign. kr./m³ 50,00 62,50 
 

 

Filterskyllevand Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Afledning af filterskyllevand til regnvandssystem. Svarende 
til 15,2 % af grundtaksten 

kr./m³ 7,60 9,50 

 

 

Tømningsordning Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Bidrag for ordinær tømning af septiktank under 3 m³* kr./år   575,00        718,75  

Tillæg til tømning af septiktank over 3 m³  kr./pr. m³/år   145,00        181,25  

Tillæg for tunge dæksler kr./år   500,00        625,00  

Bidrag for traktor tømning kr./år   2.065,00        2.581,25  

Gebyr for forgæves kørsel kr./pr. stk   425,00        531,25  

Tømning udenfor rute i tømningsperioden kr./pr. stk   725,00        906,25  

Bidrag for ordinær tømning af tank under 3 m³ ved SPF 

besætning  
kr./pr. stk 800,00 1.000,00 

 

 

Særbidrag** Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Organisk stof (COD) kr./kg 1,26  1,58 

Total kvælstof (Total N) kr./kg 5,70 7,13 

Total Fosfor (total P) kr./kg 25,15 31,44 

 

*Septiktanke tømmes, som udgangspunkt, én gang årligt. Alle septiktanke i Morsø Kommune er med i en obligatorisk 

tømningsordning.  

 

**Særbidrags taksten anvendes til a’conto betalingen for det indeværende år og baseres på det forrige års 

regnskab og belastningsopgørelse for renseanlægget. Den endelige takst kendes først efter udgangen af året og 

årsopgørelsen vil blive reguleret herefter. (se mere i Betalingsvedtægten på vores hjemmeside) 



MORSØ VARME A/S 
 

Fast bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Fast bidrag 
kr./pr. m²/pr. 

etagearel 
21,00 26,25 

 

 

Variabel bidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Bidrag for forbrug efter måler, gældende fra 1. juli 2022 kr./MWh 1.851,00 2.313,75 

 

 

Tilslutningsbidrag Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Investeringsbidrag kr./pr. m² 100,00 125,00 

Stikledningsbidrag Kr./pr. meter 1.000,00 1.250,00 

 

Varmetakster for 2023 kendes ikke endnu, nov. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEBYRER MV. 
 

 
Faktura Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Flytteopgørelse kr. 200,00 250,00 

Administrationsgebyr ved faktura på papir kr. 20,00 25,00 

 

Manglende betaling Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Udsendelse af rykkerskrivelse kr./stk. 100,00 100,00 

Genåbningsgebyr indenfor åbningstid kr./stk. 500,00 625,00 

Genåbningsgebyr udenfor åbningstid kr./stk. 1.200,00 1.500,00 

 

Måler Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 

Manglende årsaflæsning* kr./stk. 56,00 70,00 

Aflæsning af måler** kr./stk. 222,00 277,50 

Udskiftning af måler for ejers regning (frost, hærværk o. 
lign) excl. måler. 

kr./stk. 300,00 375,00 

 

Private boringer*** Enhed Ekskl. moms Inkl. moms 
Administrationsgebyr for opkrævning af statsafgift private 
boringer efter måler 

kr./stk. 138,00 172,50 

Statsafgift egen boring kr./m³ 7,96 momsfri 
 

 

 

* Selskabet skønner et forbrug 

 

** ved bestilling af aflæsning 

 

***ved private boringer uden måler afregnes for helårsbeboelse 170 m³, og for sommerhuse 70 m³ årligt. 

 

 


