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TAKSTBLAD for GUDUM  VANDVÆRK A.M.B.A.   2020    
 
1. TILSLUTNINGSBIDRAG  
 
Tilslutningsbidraget består af 4 delbidrag :  
 
1.1 Indskud til hovedanlæg.  
1.2 Forsyningsledningsbidrag.  
1.3 Stikledningsbidrag.  
1.4 Anlægsindskud til VSK. 
 
1.1 Indskud til hovedanlæg er beregnet på grundlag af ledningsnettets værdi og vandværkets 

formue, og er ens for alle ejendomme. 
      Indskud til hovedanlæg udgør ……………………………………………………...kr. 20.414.  
 
1.2 Forsyningsledningsbidraget der er afhængig af, hvordan de enkelte ejendomme er beliggende 

i forhold til vandværkets ledningsnet, er opdelt i områder, afhængig af de omkostninger, der 
vil være til etablering af forsyningsledninger til de pågældende forbrugere. 

 
Område 1 : Lillevordevej 9, 11 og 13 samt Louisendalvej 7 
Område 2 : Lillevordevej 9A og 11A samt Louisendalvej 6 
Område 3 : Øvrig eksisterende bebyggelse inden for forsyningsområdet og ny bebyggelse inden 

         for det bebyggede område.  
Område 4: Alle ubebyggede arealer uden for de bebyggede områder. 
  
I områderne 1, 2 og 4 beregnes forsyningsledningsbidraget efter tilbud,  
og udgør mindst ………………………………………………………………………. kr. 11.565. 
I område 3 udgør forsyningsledningsbidraget ………………………………………... kr. 11.565 
  
1.3 Stikledningsbidraget er afhængig af den vandmængde, som den pågældende forbruger ønsker 

at kunne få leveret pr. tidsenhed. Bidraget omfatter ca. 5 m stikledning og målerbrønd 
 
Stikledningsbidraget for den normalt anvendte dimension ø 32 mm udgør …………… kr. 9.174.  
Øvrige dimensioner beregnes efter tilbud. 
  
1.4 Medlemskab af Gudum Vandværk A.M.B.A. kræver også medlemskab af VSK. 

Anlægsindskud til VSK er ikke indeholdt i de ovennævnte takster, og må afregnes særskilt 
efter de til enhver tid gældende regler. I 2020 udgør anlægsindskuddet ……………    kr. 6.763. 

 
1.5 Bidrag til forsyningsledning og stikledning reguleres efter Dansk Vandteknisk Forenings 

indekstal for regulering af tilslutningsafgifter. 
      De anførte takster er gældende for kalenderåret 2020. 
 
1.6 Ved tilslutning af flere sammenhængende bolig- eller erhvervsbygninger på flere ejendomme 

med samme ejer kan tilslutningen foretages som én samlet tilslutning med én måler. Det er en 
betingelse, at bebyggelsen drives og fungerer som én samlet enhed, tilhørende samme ejer. 
 

1.7 Ved salg af bygninger, der er tilsluttet som nævnt i pkt. 1.6, skal der etableres en separat 
vandforsyning for hver selvstændige ejendom, der ikke længere opfylder betingelserne i pkt. 
1.6. Etablering af den nye vandforsyning afregnes efter pkt. 1.1 – 1.4 som en helt ny tilslutning. 
Vandværkets bestyrelse er efter påkrav om etablering af en ny tilslutning berettiget til at 
afbryde vandforsyningen til den/de ejendomme, der ikke har en selvstændig vandforsyning.  
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2.       AFGIFTER og GEBYRER    

 

2.1     FORBRUGSAFHÆNGIGE afgifter og gebyrer 

 

2.1.1  Vandafgift betales efter forbrug :              3,15 kr./m³ 

 

2.1.2  Følgende gebyrer/afgifter opkræves i henhold til den til enhver tid gældende takst          

2.1.2.1 Grøn afgift til staten p.t.              6,37 kr./m³ 

2.1.2.2 Gebyr for kildepladsbeskyttelse til kommunen p.t.          0,00 kr./m³ 

2.1.2.3 Afgift for grundvandsbeskyttelse p.t.            0,25 kr./m³ 

  

2.2 FORBRUGSUAFHÆNGIGE afgifter og gebyrer pr. forbruger 

 

2.2.1 Årlig afgift til VSK                  kr. 255,00 

2.2.2 Årlig afgift til grundvandsbeskyttelse              kr.   25,00 

2.2.3 Årlig afgift til VSK for forsikringer, vandanalyse og FVD           kr.   90,00 

 

2.3 FORBRUGSUAFHÆNGIGE afgifter og gebyrer pr. forbruger til Gudum Vandværk 

 

2.3.1 Årlig afgift pr. forbruger                kr. 140,00  

2.3.2 Årlig leje pr. måler indtil Qn 2,5 (2,5 m3/time)             kr.   60,00 

  

2.4 SÆRLIGE afgifter og gebyrer pr. forbruger til Gudum Vandværk 

 

2.4.1  Gebyr for byggevand og sagsbehandling  ( excl. tilslutning og forbrug)  

 2.4.1.1 Mindre byggeri kr. 500. 

 2.4.1.2 Større byggeri kr. 1.000 

  

2.4.2    Gebyr ved flytning                  kr. 250,00 

 

2.4.3    Gebyr for udsendelse af rykker- e1ler lukkeskrivelse            kr. 100,00 

  

2.4.4    Gebyr for ulovligt vandforbrug (f.eks. overskridelse af forbud mod havevanding)        kr. 300,00 

  

2.4.5    Gebyr for ulovlig tilslutning til Gudum Vandværks ledningsnet        kr. 2.152,00 

 

2.4.6   Gebyr for genåbning efter udsendelse af lukkeskrivelse og lukning           kr. 970,00 

  

2.4.7   Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler o.l. i forbindelse med salg         kr. 500,00 

  

2.4.8   Årsforbruget jf. 2.1 kan fastsættes skønsmæssigt eller beregningsmæssigt efter 

           bestyrelsens beslutning. På dette grundlag opkræves a’contobetaling. 

           Såfremt der i årets løb sker ændringer i de udefra kommende satser jf. afsnit 2.1 og 2.2 

           efterreguleres beløbene ved den endelige afregning,  

 

           Endelig afregning vil ske årligt. 

  

Ved en målers påviselige fejlvisning fastsættes forbruget for den fejlbehæftede periode skønsmæssigt af 

bestyrelsen. 
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3     BETALINGSTERMINER 

  

3.1  A'contoopkrævning og årsafregning udsendes en eller to gange årligt efter 

       bestyrelsens beslutning.  

 

3.2  Tilslutningsbidrag i h.t. afsnit 1 betales forud for etableringen.  

       Bestyrelsen kan dog tillade, at der i stedet (for den pågældende forbrugers regning) 

       stilles anfordringsgaranti (bankgaranti) for beløbet.  

 

3.3  Ved nybyggeri forfalder ti1slutningsbidraget, når byggetilladelsen foreligger. 

       Beløbet skal være indbetalt inden tilslutning til jordledning og/eller 

       byggevandshane etableres.  

       Betalingstermin er 14 dage efter påkrav. 

  

3.4  Ved betaling efter forfaldsdato, men inden rykkerbrev udsendes (jf. 2.4.3) tillægges et 

       strafgebyr på                                                                                                                     kr. 25,00 

 

3.5  Restancer og øvrige beløb, som ikke betales senest sidste rettidige betalingsdag 

       pålægges en rente pr. påbegyndt måned på                                                                            1,5%.  

 

4.      GENERELT.  

 

4.1    Alle beløb er ekskl. moms og andre afgifter. 

  

4.2 Der skal gives Gudum Vandværk A.M.B.A. mulighed for eftersyn af alle nye  

         installationer inden dækning/indstøbning. 

  

4.3    Etablering af stikledning, stophane og målerbrønd udføres af vandværket.  

For stikledninger uden for bymæssig bebyggelse foranlediger vandværket stikledningen 

fremført til grænsen for havejorden omkring ejendommen eller frem til et punkt, svarende 

til grunden ved et normalt parce1hus. Slutpunktet fastsættes ved forhandling mellem 

grundejer og Gudum Vandværk A.M.B.A. 

 

4.4    Vandværket installerer måler i brønden. 

  

4.5  Tilkobling til målerbrønden må kun foretages af en autoriseret VVS-installatør efter      

 nærmere aftale med Gudum Vandværk A.M.B.A. 
  
4.6  Målerbrønden skal til enhver tid være tilgængelig for vandværket (uden  

         forudgående advisering).  

         Brønden må ikke tildækkes, eller på anden måde gøres vanskeligt tilgængelig. 

  

5.      VEDTAGELSESPÅTEGNING  

 

Dette takstblad, som er gældende fra 01.01.2020, er vedtaget af bestyrelsen for Gudum 

Vandværk A.M.B.A.    

 


