
Gårde Vandværk a.m.b.a.
Gårdevej 4, Gårde
6870 Ølgod

Driftsbidrag  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr.             800,00          1.000,00 

Pris pr. m
3 kr.                 3,00                 3,75 

Statsafgift af ledningsført vand pr. m
3
 (Vandskat) inkl. bidrag til 

grundvandskortlægning.
kr.                 6,37                 7,96 

Der opkræves aconto 1. april og 1. oktober.

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra 

anlægskartotek
 Ekskl. Moms  Inkl. moms 

Hovedanlægsbidrag:

Byzone kr.          6.500,00          8.125,00 

Landzone kr.          7.000,00          8.750,00 

Forsyningsledningsbidrag i byzone kr.          2.500,00          3.125,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed kr.        15.000,00        18.750,00 

Forsyningsledningsbidrag i landzone erhverv kr.        19.000,00        23.750,00 

Stikledningsbidrag pr. stk. Kr.          2.000,00          2.500,00 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Rykkergebyr kr.             100,00  Momsfrit  

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr.             150,00  Momsfrit  

Flyttegebyr kr.             150,00             187,50 

Gebyr for aflæsning af vandmåler kr.             150,00             187,50 

Lukke gebyr Kr.             600,00  Momsfrit 

Genåbningsgebyr kr.             600,00             750,00 

Overtrædelse vandingsforbud 1. gang kr.             500,00             625,00 

Efterfølgende overtrædelse vandingsforbud samme periode kr.          1.000,00          1.250,00 

  

Takstbladet er vedtaget af bestyrelsen d. 24/10 2018.

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af__________________ kommunalbestyrelse, den_____ / 2018.

I erhvervsområder i byzone betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler 

i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og 

stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

For særlige forbrugere, der af en eller anden grund falder udenfor de ovennævnte takster, fastsættes 

tilslutningsbidraget efter forhandling mellem bestyrelsen og sådanne forbrugere - på betingelse af Varde 

Kommunes Tekniske Udvalgs godkendelse.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af 

afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.

Takstblad for Gårde Vandværk a.m.b.a. - 2019

Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre 

forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.

-                                   
75 24 41 88

otv@otv-olgod.dk

Ved tilslutning til vandværket fører vandværket forsyningsledningen frem og afslutter med psætning af 

stophane ca. 1 m. inde på grunden.

For landejendomme betales for max. 100 m stikledning.


