Gørløse Vandværk I/S

Gammel engvej
3330 Gørløse
Takstblad nr. 30_2017
Driftbidrag
Vandpris per mᶟ forbrug efter måler
Statsafgift af ledningsført vand pr. Mᶟ
Fast årlig afgift per ejendom/boligenhed
Fast afgift mindre ehverv med årlig forbrug < 250 mᶟ årligt
Fast afgift:øvrige erhverv og instituioner
Målerafgift: per ejendom/boligenhed årlig afgift

CVR 13449511
ex moms
kr. 8,00
kr. 6,25
kr. 600,00
kr. 1.200,00
kr. 2.500,00
kr. 200,00

incl moms
kr. 10,00
kr. 7,81
kr. 750,00
kr. 1.500,00
kr. 3.125,00
kr. 250,00

kr. 6.000,00

kr. 7.500,00

Forsyningsledningsbidrag , byzone: Per Boligenhed

kr. 12.000,00

kr. 15.000,00

Forsyningsledningsbidrag landzone *per boligenhed

efter regning

Stikledningsbidrag per boligenhed 32/40 mm større efter regning

kr. 7.000,00

Du betaler m3 kr 60,31 incl afledning , moms .
Hoved anlægsbidrag (tilslutningsafgift) per boligenhed

Jordledning :udføres og betales af bygherre

kr. 8.750,00

kr. 0,00

Nye udstykninger: Der betales ikke forsyningsledningsbidrag, byggemodningsforetagenet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning
mens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning
Byggevand - husk tilbagestrømssikring

Efter regning

Der skal betales nyt hovedanlægsbidrag ved væsentlig ændring af boligenhed
efter gældende takstblad
Gebyr
Årlig midlertidig gebyr afdrag på lån slut (2020 ca.)
Flyttegebyr
Ejerskiftegebyr
1. Rykkegebyr
2. Rykkegebyr / lukkevarsel
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 ell beskadiet, ikke brugbar
Plumbering af vandmåler
Genåbningsgebyr hertil kommer faktiske omkostninger
*Udenfor byzone/ eksisterende forsyningsledninger
Faktura netto kontant 10 dage, herefter 2% i rente per måned

Drifts og anlægsbidrag godkendt af Hillerød kommunalbestyrelse.
Afventer generalforsamling og godkendelse
Frank Christiansen - Kasserer
vandkasserer@live.dk

Ekskl.moms
kr. 400,00
kr. 400,00
kr. 200,00
kr. 300,00
kr. 200,00
kr. 200,00
kr. 300,00
efter regning
kr. 1.200,00
kr. 1.000,00

Inkl. Moms
kr. 1.000,00
kr. 500,00
kr. 500,00
kr. 250,00
kr. 375,00
kr. 375,00
kr. 1.500,00
kr. 1.250,00

