
Gørløse Vandværk I/S Gammel engvej 8b 3330 Gørløse CVR 13449511

 kr ex moms  kr incl moms
8,00 10,00
6,18 7,73
0,19 0,24

600,00 750,00
1.200,00 1.500,00

200,00 250,00
1.000,00

6.000,00 7.500,00

20.600,00 25.750,00

33.176,00 41.470,00

16.700,00 20.875,00

0,00 0,00
Efter regning

kr.ekskl.moms kr.inkl. Moms
400,00 500,00
400,00 500,00
100,00 -
100,00 -
500,00

1.000,00 1.250,00
200,00 -
200,00 -
300,00 375,00

1.250,00 1.562,50
800,00 1.000,00

Egholm 12
Kurreholmvej 31a
GL Kurreholmvej 10
Lystrupvej 27 +29
dk 20.600,- + moms

Frank Christiansen - Kasserer Godkendt af Eskil Leerbeck 21-12-2017
Hillerød Byråd dato

1. Hoved anlægsbidrag *   

2. Forsyningsledningsbidrag naturligt forsyningsområde *    

2. Forsyningsledningsbidrag  for  Kurreholmvej 28 > 51   * 

3. Stikledningsbidrag  32/40 mm *

* Per boligenhed 
opdeles i flere sælvstændige matrikler, skal der betales nyt bidrag.

Der skal betales nye bidrag 1+2+3 ved væsentlig ændring af boligenheden. Hvis en bolig ændres

 fra leje til ejebolig og / eller der etableres flere boligenheder / køkkener, samt hvis en matrikel

Flyttegebyr
Gebyr

2.Rykker

vandkasserer@live.dk  

Disse ejendomme er inden for det naturlige  forsyningsområde , forsyningsledningsbiddrag for

Genåbningsgebyr  dertil ekstraordinære omkostninger

Ejerskiftegebyr
1. Rykkegebyr 

Lukkegebyr dedrtil ekstraordinære omkostninger 

 Jordledning, udføres og betales af bygherre.
Byggevand - husk tilbagestrømssikring

For sen/ manglende indsendelse af selvaflæsningskort 
Aconto opdeling max 3 afdrag  per opdeling
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel
Udskiftning af vandmåler - defekt,beskadiet,ikke brugbar( typ multi 21)**
Plumbering af vandmåler

Faktura netto kontant 10 dage, herefter 2% i rente per måned

Drifts og anlægsbidrag godkendt  af Hillerød kommunalbestyrelse.
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Driftbidrag

Vandpris per mᶟ forbrug efter måler
Statslige afgifter, ledningsført vand pr. mᶟ

Fast årlig afgift, per ejendom/boligenhed
Fast afgift , ehverv & Institutioner

Årlig midlertidig  bidrag - afdrag på lån slut ca 2020
Målerbidrag per ejendom/boligenhed årligt

Bidrag Drikkevandsbeskyttelse per m3

"Tilslutningsafgift" består af nedenstående : 1+2+3
Pris i alt incl. moms per 1 m3  incl afledning til spildevand  (     )



Vand Pris er fordelt 55 % Vandafift og 45 % gebyr

Ifølge regulativet  defineres vandværkets hovedanlæg som vandværkets boringer , råvandsledninger

Tilslutningsafgiften består af  1 + 2 + 3 

Gørløse Vandværk takstblad no. 31_2018

3. Stikledningsbidrag  32/40 mm større efter regning *

bygningerbygninger,behandlingsanlæg drikkevandstank & pumper til udpumpning af vand fravandværket

ifølge regulativet defineres forsyningsledninger som ledninger der anvendes til transport
 af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger
Det vil med andre ord sige, at en forsyningsledning - i modsætning til stikledninger - forsyner to eller

Anlægs & Driftsbidrag, der ikke er ikke er fastsat i takstbladet skal aftales skriftlig og godkendes
af  Hillerød Kommune

på den pågældende ejendom, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen.
Det vill sige en ledning der kun forsyner en enkelt ejendom

Afspærringsanordning / stophane er vandværkets ejendom betales og vedligeholdes af vandværket
stophane kan godt være placeret på privat ejendom. 

 Vandværkets forpligtelser ophører ved skel
regning , kontraventil betales separat.

Nye udstykninger: Der betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodnings-
foretagenet betaler  faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning.
Bidrag til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning

flere ejendomme med vand

ifølge regulativet defineres stikledninger som den ledning, der går fra forsyningsledning og frem til skel

 1. Hoved anlægsbidrag (tilslutningsafgift) *   

2. Forsyningsledningsbidrag naturligt forsyningsområde *    

**Gørløse Vandværk anvender Kamstrup Multical 21 vandmåler som standard, øvrige måler er efter 


