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GEV Varme A/S 

CVR-nr. 25525795  

PRISER FOR  
GEV VAND A/S 

Gældende fra 1. januar 2021 

Forbrug 

  
 

Abonnementer (pr. år) 

Måleleje (by vand og privat boringer) ekskl. moms inkl. moms 

0-5 m3/h 167,22 209,03 

6-10 m3 /h 334,44 418,05 

11-20 m3/h 501,67 627,08 

DN 50 mm 668,89 836,11 

DN 50 mm – kombination 836,11 1045,14 

DN 65 mm 1003,33 1254,16 

DN 80 mm 1170,55 1463,19 

DN 100 mm 1337,77 1672,22 

DN 125 mm 1505,00 1881,24 

 
 
 

Forbrug ekskl. moms inkl. moms 

Vand (kr. /m3) 5,11 6,38 

Miljøafgift (kr. / m3) 6,18 7,73 

Drikkevandsbidrag (kr. / m3) – ophørt 31.12.2020 0,00 0,00 
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 Abonnement (fortsat)  

Fast afgift ekskl. moms inkl. moms 

Andel (kr.) 43,09 53,86 
 

Parcelhuse tildeles 10 andele 
Lejligheder tildeles 8 andele, dog minimum 10 andele pr. måler. 
Øvrige tildeles efter målestørrelse: 

▪  0-10 m3 tildeles 10 andele 
▪    >10 m3 tildeles 20 andele 

Der er opsat fjernaflæste målere ved langt de fleste kunder. Enkelte kunder har ønsket at få etableret særskilt 
fjernaflæsning. Hos disse tillægges abonnementet 50 % 
 

Tilslutning 

Byområde (1) ekskl. moms inkl. moms 

Parcelhus 12.957,00 16.196,00 

Rækkehus med selvstændig stikledning til hver bolig pr. bolig 12.957,00 16.196,00 

Rækkehus med fælles stikledning pr. bolig 8.582,00 10.727,00 

Etageejendom pr. bolig 6.412,00 8.015,00 

1-værelses ungdoms-, kollegie- eller ældreboliger i etageejendom pr. bolig 4.296,00 5.371,00 

Kolonihaver, vaskeplads, springvand med fælles stik pr. stk. 4.296,00 5.371,00 
(1) I etageejendomme skal der være mulighed for at lukke for andet uden for hver adresse 
 
 

Industri – og erhvervsejendomme i offentlig vej pr. stk. (2) ekskl. moms inkl. moms 

Ø 40mm stikledning 12.957,00 16.196,00 

Ø 50mm stikledning 20.333,00 25.417,00 

Ø 63mm stikledning 40.769,00 50.962,00 

Ø 75mm stikledning 68.017,00 85.021,00 

Øvrige stiklednings størrelser  Efter tilbud  
(2) Alle adresser i et erhvervsbyggeri skal have separat stikledning 
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Tilslutning (fortsat)  

Landområde (3) ekskl. moms inkl. moms 

Ejendomme uden landbrugspligt, med grund under 2 ha (Ø 40mm stikledning) 31.977,00 39.972,00 

Landbrug og erhvervsområde (Ø 40mm stikledning)  49.510,00 61.887,00 
(3) I landområder placeres stophanen efter aftale med vandværket. Stophanen skal placeres ved farbar vej og vil blive afsat i skel. Herfra 
må grundejeren selv bekoste jordledningen på privat grund. Ved mere end 20 m fra skel og til ejendommens nærmeste bygning, vil 
vandværket forestå opgravningen indtil ca. 20 m fra nærmeste bygning på ejendommen. 
 
 

Indføringsrør ekskl. moms inkl. moms 

Almindelig indføringsbøjning Ø 63 mm PVC (kr.) 454,00 567,50 

Kælderindføring 2” x 32/450 mm PVC (kr.) 682,00 852,50 

 
Til installationen udleveres fra vandværket, mod betaling, indføringsbøjning eller indføringsrør for indføring af 
jordledningen, samt passtykke for vandmåler. Passtykker leveres uden beregning. 
 
 

Særlige betalinger 

Rentetilskrivning er 0,80 % pr. mdr. ekskl. moms inkl. moms 

Rykkerskrivelser / inkassomeddelelser (rykker2) / Betalingsaftale 100,00 Momsfri 

Restanceopkrævning på adressen (lukkebesøg) 250,00 Momsfri 

Forsyningsafbrydelse 400,00 Momsfri 

Udkørsel med foged/låsesmed (plus udgifter til foged/låsesmed) 350,00 437,50 

Genåbning 400,00 500,00 

Genåbning uden for normal arbejdstid 800,00 1000,00 

Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning)  1.100,00 1.375,00 

Ekstraordinær måleaflæsning med regning 200,00 250,00 

Afprøvning af måler (4)  Efter regning  

Udbringning af måler 165,00 206,25 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 550,00 687,50 
(4) Normalt koster dette cirka 1.500,00 kr. Viser det sig, at der er fejl på måleren, så skal der ikke betales for afprøvningen af måleren. 
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Særlige betalinger (fortsat)  

Rentetilskrivning er 0,80 % pr. mdr. ekskl. moms inkl. moms 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 950,00 1.187,50 

Nedtagning af måler (5) Efter regning  

Måle genetablering (5)  Efter regning  

Flytteopgørelse 65,00 81,25 

Regningskopi 35,00 43,75 

Fremsendelse af papirfaktura (betaling via betalingsservice er gratis) 20,00 25,00 

Selvaflæsningskort (rykker) 70,00 87,50 

Selvaflæsningskort (aflæsningsbesøg) 240,00 300,00 

Skønnet forbrug 65,00 81,25 
 (5) Oftest i forbindelse med nedrivning og genopbygning af ejendomme / sammenlægning af lejligheder. 


