
GANLØSE VANDVÆRK A.M.B.A.                                                       
Takstblad gældende for 2021  

Alle nedenstående priser er incl. moms. 

ANLÆGSBIDRAG (tilslutningspriser pr. enhed) 
 

Kategori: 
 Bidrag til 

Hovedanlæg 
Bidrag til  

Forsyningsanlæg 
1. Pr. boligenhed. 16.582  12.434 
2. Mindre erhverv (maks. 170 m3 pr. år)  16.582  12.434 
3. For meget vandforbrugende erhverv ansættes anlægsbidragene på basis af et beregnet forbrug.  

Bidragene skal specifikt godkendes af Tilsynsmyndigheden. 
 
Ovennævnte tilslutningsbidrag er kun gældende indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde. 
 
Individuelle bidrag ved tilslutning til eksisterende ledningsanlæg indenfor Vandværkets naturlige 
forsyningsområde: 
4. Tilslutning til forsyningsledning ”Damvadvej” 16.582 57.205 
5. Tilslutning til forsyningsledning ”Bundsvej” 16.582 128.569 
6. Tilslutning til forsyningsledning ”Undinevej” nr 21,34 og 

36 
16.582 24.982 

7. Tilslutning til forsyningsledning ”Undinevej” nr 22 16.582 33.306 
8. Tilslutning til forsyningsledning ”Undinevej” nr 25 16.582 49.961 
9. Tilslutning til forsyningsledning ”Broskovvej” nr 3, 5 og 7  16.582 82.644 
10. Tilslutning til forsyningsledning ”Lyngevej” nr 85, 87 og 

89 
16.582 124.320 

 
Ved tilslutning af enkeltejendomme beliggende udenfor vandværkets naturlige forsyningssområde 
fastsættes forsyningsanlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de faktiske omkostninger. 
Størrelsen af et sådan bidraget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Tilsynsmyndigheden.  
STIKLEDNINGSBIDRAG 
 
Stikledning max Ø 40 mm inkl. stikledningsventil fremført indtil 12 m fra forsyningsledningen og 
afsluttes på parcellen ca 1 m fra skel afregnes med kr. 18.586 
 
 
Forsyningslednings- og stikledningsbidragene er indeksreguleret i overensstemmelse med et indeks 
der årligt beregnes af Foreningen af Vandværker i Danmark.  
Regulering 2020 til 2021 følger branchens prisregulering og er beregnet til 99,89 
Bidragene skal betales inden tilslutningen påbegyndes. 
DRIFTBIDRAG                         Løbende vandafgifter der betales forud 
 
Fast bidrag incl. målerleje pr. forbrugsenhed 

 
kr. pr. år. 

 
       500,00 

Pris pr. m3 for levering fra vandværk kr. pr. m3 9,95 
Vandafgift til Staten inkl. bidrag til grundvandskortlægning kr. pr. m3 7,96 

 
Alt vandforbrug på ejendommen skal betales af ejer. I tilfælde af vandspild ved lækage fra skjulte rør 
kan der ske eftergivelse, hvis forbruget overstiger 300 m3 + normaltforbrug. Dette gælder kun for 
beboelse. 
SÆRGEBYRER                                       Engangsbeløb 
Rykkergebyr pr. henvendelse (momsfrit) kr. 100 
Gebyr for fremsendelse af kopier af tidligere fremsendt materiale kr. 250 
Manglende indberetning af måleraflæsning efter henvendelse fra 
vandværket – GV skønner (momsfrit) 

kr. 250 

Manglende indberetning af måleraflæsning – GV aflæser kr. 625 
Lukning-/genåbningsgebyr + løbende omkostninger efter regning kr. 750 
Syn pr. Gang kr. 250 
Byggevand: Aftalt pris eller efter måler   
Flytteopgørelse i forbindelse med salg af ejendom Kr. 350 
Søgning efter stophane. Ved ekstern bistand, efter regning Kr. 450 
Etablering af målerbrønd efter gentagende forgæves forsøg på at 
få adgang vandmåler. Etableres for andelshavers regning 
NB: Placeret i græsareal - evt. tillæg for andet befæstelse. 

Kr. 12.500 

Kontrol af vandmåler – på andelshavers anmodning: 
            Hvis måleren er udenfor tolerance:    gratis 
            Hvis måleren er indenfor tolerance:   faktiske udgifter. 

  
 

 
Takstbladet skal godkendes af kommunalbestyrersen i Egedal Kommune  

 
 


