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Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse 
 

 
Takstblad gældende for 2010 

(Alle beløb er eksklusiv moms) 
 

ANLÆGSBIDRAG: Tilslutningspriser pr. enhed 
 
 Kategori Faktor Hoved- Lednings- I alt 
  anlæg anlæg kr. 
1. Enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, dobbelt- 
 hus med fælles stikledning, pr. boligenhed: 1,0 9.375 11.220 20.595 
2. Etageboliger pr. enhed 0,9 8.430 10.095 18.525 
3. Mindre erhverv 1,0 9.375 11.220 20.595 
4. Institutioner samt mere vandforbrugende erhverv ansættes ud fra beregnet forbrug på basis af husstands-

ækvivalenter, og kategoriseres med en faktor, der fastsættes af vandværket ud fra Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 1, 1986 "Vandværkstakster". 

 
Ovennævnte ledningsbidrag er kun gældende indenfor det nuværende forsyningsområde i bymæssig bebyg-
gelse. Bidrag til ledningsanlæg udenfor området oplyses af vandværket efter anmodning, men skal i hvert enkelt 
tilfælde godkendes af Egedal kommune. 
 
STIKLEDNINGSBIDRAG: 
 
Stikledning max. Ø 40 mm inkl. stikledningsventil fremføres indtil 12 m fra forsyningsledningen og afsluttes på 
parcellen ca. 1 m fra skel: kr. 12.220. 
Øvrige stikledninger udføres efter regning. 
 ____________________________________ 
 
Lednings- og stikledningsbidragene er indexreguleret efter FVD indextal for vandledningsarbejder. 
Indextallet pr. 1. oktober 2008 er 171,13, hvilket er en stigning i forhold til 2007 på1,83%. 
 
 Bidragene skal indbetales inden tilslutning påbegyndes! 

 
 

DRIFTSBIDRAG: Løbende vandafgifter, der betales forud 
 
Fast bidrag pr. forbrugsenhed kr. pr. år : Faktor x 350 
Pris pr. m3 for levering fra GNV kr. pr. m3: 4,75 
Vandafgift pr. m3 til staten kr. pr. m3: 5,00 
Alt vandforbrug på ejendommen skal betales af ejeren. Hvis der er vandspild ved lækage fra skjult rør kan der 
ske eftergivelse, hvis forbruget overstiger 300 m3 + normalforbrug. Dette gælder kun for beboelse. 

 

SÆRGEBYRER: Engangsbeløb 
 
Ejerskiftegebyr kr. 150 
Restance/rykker gebyr pr. henvendelse kr. 150 
Genåbningsgebyr + løbende omkostninger pr. gang Omkostninger  + kr. 750 
Måleraflæsning p.g.a. ejers forsømmelse kr. 400 
Syn pr. gang kr. 400 
Oplysninger til ejendomsmægler, advokat, m.fl. kr.  250 
Kontrol af vandmåler (efter andelshavers anmodning): De faktiske omkostninger, hvis måler er indenfor 
tolerance. Gratis, hvis måler ligger udenfor tolerance. 
Byggevand: Aftalt pris eller efter måler. 

Takstbladet er godkendt af Egedal Kommune. 

Takstbladet har været forelagt vandværkets generalforsamling marts 2010. 


