
 

Gilleleje Vandværk   
Kastanie Alle 71 -  3250  Gilleleje 
Telefon 48 30 00 44  
 

 

T A K S T B L A D    2 0 1 6  
Afsnit 1. Anlægsbidrag 
 
Tilslutningsbidraget er sammensat af  3 grundbeløb pr. enhed: 

  Excl. moms Incl. moms 

A Bidrag til hovedanlæg      
(jfr. regulativets pkt. 4.2, stk. 1) 
 

2.500,00 kr. 3.125,00 kr. 

B Bidrag til forsyningsledningsnet  
(jfr. regulativets pkt. 4.2, stk. 1) 
 

5.000,00 kr. 6.250,00 kr. 

C Bidrag til stikledning      
(jfr. regulativets pkt. 5.2, stk. 1) 
 

12.000,00 kr. 15.000,00 kr. 

 I ALT PR. ENHED 19.500,00 kr. 24.375,00 kr. 

 
Definitionen af hovedanlæg, forsyningsledningsnet og stikledninger er anført i regulativets pkt. 1.7. 
 
Grundbeløbene gælder i områder med udbygget forsyningsledningsnet og til formål som anført i regulativets pkt. 3.1., hvor 
 
  1 bolig (sommer- eller helårsbolig) 
 eller 1 landbrug (uden markvandingsanlæg) 
 eller 1 erhvervsvirksomhed (med vandforbrug i mindre omfang) 
 
 udgør 1 enhed. 
 
For ejendomme med flere boliger samt blandet bolig og erhverv, der forsynes ved én fælles stikledning, betales grundbeløb C kun for 
1 enhed. Såfremt en stikledning skal have en større dimension end normalt, fastsættes stikledningsbidragets størrelse af 
vandforsyningen under hensyntagen til de faktiske omkostninger. 
 
Ovennævnte grundbeløb A, B og C finder tillige anvendelse ved beregning af anlægsbidrag ved ændret benyttelse m.v. af en 
ejendom, jfr. regulativets pkt. 3.4. 
 
Til erhvervsvirksomheder, der benytter vand i større omfang, fastsættes tilslutningsbidraget af vandværket i hvert enkelt tilfælde, jfr. 
regulativets pkt. 3.2. 
 
I nye områder, d.v.s. udstykninger samt ejendomme, hvor forsyningsledning skal fremføres, fastsættes tilslutningsbidraget  i hvert 
enkelt tilfælde under hensyntagen til de faktiske omkostninger. 

 

Afsnit 2. Driftsbidrag 
 
Afregningsperioden for vandbidrag er 1/9 - 31/8. Vandprisen består af en pris pr. forbrugt kbm. vand og et fast årligt bidrag samt et 
målerbidrag.  
 
 

Vandafgift af vandforbrug udgør i 2016 pr. kbm: 

For perioden fra og med 1/1 2016 Excl. moms Incl. moms 

Vandforbrug pr. kbm 6,50 kr. 8,13 kr. 

Statsafgift af ledningsført vand pr. kbm 6,25 kr. 7,81 kr. 

I alt pr. kbm 12,75 kr. 15,94 kr. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Målerbidrag 
Målerbidraget beregnes på grundlag af vandmålerens størrelse og type på den enkelte installation. Bidraget er beregnet til dækning af 
vandværkets udgifter til anskaffelse, udskiftning og afprøvning af de opsatte målere. 
 
 

Det årlige bidrag pr. måler udgør fra 01.09.16: 

Målertype Excl. moms Incl. moms 

 Op til QN 2,5 (standardmåler) 75,00 kr. 93,75 kr. 

 QN 6,0 110,00 kr. 137,50 kr. 

QN 10 200,00 kr. 250,00 kr. 

DN 50 flangemåler 675,00 kr. 843,75 kr. 

DN 65 flangemåler 740,00 kr. 925,00 kr. 

DN 80 flangemåler 795,00 kr. 993,75 kr. 

   

 
Oversigten omfatter de nuværende kendte målertyper på de tilsluttede ejendomme. 
Såfremt der senere opsættes andre målertyper end de ovenfor anførte, vil målerbidraget  for disse blive fastsat efter tilsvarende 
retningslinier. 

 

Fast årlig vandbidrag 
 
Der beregnes en fast årlig bidrag pr. enhed, hvor antallet af enheder afhænger af ejendommens anvendelse. 
 
For vand til boligformål beregnes der 1 fast bidrag pr. boligenhed, hvor enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, andelsboliger og 
lejligheder hver for sig udgør 1 boligenhed. 
 
For vand til erhvervsformål fastsættes antallet af enheder dels efter antal erhvervsenheder og dels efter arten af de enkelte 
erhvervsenheder således: 
 

Erhverv MED vandforbrug i produktionen udgør 1 erhvervsenhed  
 (f.eks. restaurant, frisør, landbrug med besætning, slagter o.lign.) 

 Erhverv UDEN vandforbrug i produktionen udgør 0,5 erhvervsenhed 
 (f.eks. kontor, værksted, visse butikker o.lign.) 

Minimum er dog 1 enhed pr. tilslutning. 

Et selvstændigt erhvervslejemål, en erhvervsejerlejlighed eller en erhvervsejendom med ét erhverv udgør hver for sig 1 enhed. For 
erhvervsejendomme, der indeholder flere erhverv, udgør de enkelte erhverv hver for sig 1 enhed. Der beregnes dog kun bidrag af 
erhvervsenheder, såfremt erhvervsdelen indeholder en vandinstallation. 
 
For erhvervsejendomme med blandet bolig og erhverv beregnes fast bidrag af såvel bolig- som erhvervsdel efter ovennævnte kriterier. 
Dette gælder også i de tilfælde, hvor bolig- og erhvervsdel benyttes af samme person(er). 
 
Bestemmelserne vedr. erhvervsformål gælder tillige institutionsformål samt andre formål, der ikke er boligformål. 
 
For en ubebygget grund, der er tilsluttet vandværket, beregnes der 1 enhed pr. tilslutning. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der 
ikke - udover stikledning - er etableret nogen vandinstallation på ejendommen. 
 

Fast bidrag udgør i 2016 Excl. moms Incl. moms 

Årlig bidrag pr. enhed * 650,00 kr. 812,50 kr. 

 
*Ejendomme, som har været tilsluttet Hesbjerg Vandværk, betaler udover det årlige bidrag  kr. 1.700,00 + moms pr. år, som dækker 
afdrag på indskud. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Afsnit 3. Gebyrer 
  Gebyr excl. moms Gebyr incl. moms 
 
Rykkergebyr 100,00 kr. (momsfrit) 

Gebyr for afbrydelse af vandforsyningen 
på grund af restance 3.000,00 kr. (momsfrit). 
 
Genåbningsgebyr efter afbrydelse på 
grund af restance 800,00 kr. 1.000,00 kr. 
 
Særafgift i h.t. vedtægternes §10 (vandspild m.v.) 500,00 kr. (momsfrit). 
 
Flytteopgørelse ved ejerskifte gratis 
 
Gebyr for manglende meddelelse af ny adresse 200,00  kr. (momsfrit). 
 
Administrationsgebyr som følge af merarbejde/merudgifter 
af anden art Minimum 200,00 kr. 250,00 kr.  
 
Aflæsningsgebyrer: 
Aflæsning af vandmålere sker ved selvaflæsning. 
 
Såfremt vandværket efter anmodning fra forbrugeren 
skal foretage aflæsningen, beregnes et gebyr på 50,00 kr. (momsfrit). 
 
Ved manglende eller for sen indsendelse af oplysning fra  
forbrugeren om målerens udvisende  
beregnes et gebyr på 200,00 kr. (momsfrit). 
 
 

Afsnit 4. Øvrige bestemmelser 
 
Betalingsfristen for bidrag ifølge nærværende takstblad fastsættes af bestyrelsen i henhold til vandværkets regulativ og vedtægter. 
 
Ved for sen betaling af forfaldne bidrag beregnes morarenter med 1% pr. påbegyndt måned.  
Der beregnes herudover gebyrer i henhold til afsnit 3. 
 
Takstbladets afsnit 1 og 2 er godkendt af Gribskov Kommune den 11. december 2015 
 
Nærværende takstblad er gældende fra den 1. september 2016. 
 
BESTYRELSEN FOR GILLELEJE VANDVÆRK, den 23. november  2015. 
 

 


