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Takstblad gældende 2017 
Anlægsbidrag, der betales forud ved en ejendoms tilslutning: 

1. Hovedanlægsbidrag 
2. Forsyningsledningsbidrag 
3. Stikledningsbidrag 

 

Driftsbidrag  Excl. moms  Incl. moms  

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr. 400,00   500,00 

Målerafgift – årlig pr. vandmåler kr. 100,00  125,00 

Vandafgift pr. m
3
 kr. 4,50 5,63 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat)     kr. 6,25  7,81 

 
 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)  Excl. moms Incl. moms 

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig kr. 5.000,00 6.250,00 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. 5.000,00 6.250,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. 20.000,00 25.000,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. Kr. 5.000,00 6.250,00 

 
Ved ny udstykning betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til 
etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning. 
 
Såfremt en vandforbruger ønsker en øget vandkapacitet, som overstiger hvad eksisterende ledningsnet kan yde, skal hele udgiften 
for ændringen betales af forbrugeren.    
 
Forsynings- og stikledningsbidrag kan indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder  
pr. 1. oktober”. 
Takster (undtagen restancegebyr) reguleres normalt på basis af Foreningen af Vandværker i Danmarks  
indekstal (oktober 2015: 99,62) til (Oktober 2016: 101,67) er steget. Beløbene rundes op til hele kr., forbrugsbidraget dog kun til 
0,25 kr. (Taksterne vises både uden og med moms for de momspligtige takster). Vandværket opkræver også den statslige 
vandafgift. 
101,67 x med taksten = ny indeksreguleret takst  
Eksempel: 101,67 x 100 kr. = 101,67 kr. I øvrigt henvises til vandværkets vedtægter og regulativ. 
 

 

Gebyrer  Excl. moms Incl. moms 

Rykkegebyr  kr.       100,00  Momsfrit  

Udskiftning af vandmåler uden påviste fejl kr. 900,00 Momsfrit  

Flyttegebyr uden måleraflæsning kr. 200,00  Momsfrit 

Flyttegebyr med måleraflæsning  kr. 300,00  Momsfrit  

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Kr. 500,00 Momsfrit 

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning kr. 500,00 625,00 

Gebyr for udskrivelse af girokort uden oprettelse af PBS kr. 50,00 Momsfrit 

Betaling af forbrug forfalder hvert år således 20. januar og 20. juli. 
Formand: Allan Møllgaard, Rugmarken 17, 6690 Gørding – Tlf. 61 77 76 49  Mail: risagervej4@outlook.dk 
Bogholder: Susanne Christensen – Tlf. 29 27 9736   Mail: gordingvand@hotmail.dk 
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