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Takstblad for 2020 
Gældende fra 01-01-2020 til 31-12-2020 

    

Ejby Strand Vandværk A.m.b.a.   www.ejbysvv.dk  

Knudsvej 13, Ejby   Tlf. 42 83 70 03 

4070 Kirke Hyllinge   ejbysvv@gmail.com  
    

Ved driftsforstyrrelser kontaktes vandværkspasser PC-VVS:  Tlf. 22 68 39 04 
 

Driftsbidrag. Vandafgift    
 Ekskl. 
moms   

 Inkl. moms   

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

Målerleje kr. 100,00 125,00 

Pris pr. m3 kr.              6,25               7,81  

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandafgift) inkl. bidrag til 
grundvandskortlægning/drikkevandsbeskyttelse. 

kr. 6,37               7,96  

Forbrug over 5.000 m3 pr. kalenderår fastlægges efter forhandling med bestyrelsen og efterfølgende 
godkendelse af Lejre Kommune.  

 

Tilslutning, herunder ændret forbrug eller anvendelse. 
Blanket til vandinstallationstilladelse, Dafolo 1357-1, skal fremsendes af autoriseret VVS-installatør. 
Alle nyinstallationer eller ændringer skal anmeldes til vandværket inden påbegyndelse. Tilslutningsbidrag skal 
være indbetalt til selskabet inden tilslutningen foretages. 
Aconto forbrug bliver opgjort ud fra det foregående års forbrug. Ved nyinstallation beregnes aconto forbrug ud 
fra et praktisk gennemsnit. 
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere 
hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle. 

 
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift for ny andelshaver) i byzone og 
sommerhusområde 

  
 Ekskl. 
moms  

 Inkl. moms  

Hovedanlægsbidrag pr. boligenhed: kr. 960,00  1.200,00        

Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed kr.      7.048,00  8.810,00      

Stikledningsbidrag pr. stk. ved max. 10 meter stikledning inkl. målerbrønd kr. 11.600,00 14.500,00 

Stikledning fra 11-20 meter pr. meter kr. 1.600,00 2.000,00 

Stikledning fra 21 til maks.60 meter pr. meter efter regning    

 

Såfremt et vandindlæg kræver nyanlæg af hovedanlæg eller forsyningsledninger, afgives tilbud i 
hvert enkelt tilfælde med efterfølgende godkendelse af Lejre kommune. 
Stikledningsbidrag omfatter tilslutning til forsyningsledning og opsætning af målerbrønd ved skel. 
 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift for ny andelshaver) i landzone eller udenfor vandværkets 
nuværende forsyningsnet med stikledningsafstand på max. 10 meter til forsyningsledning, sker efter 
individuel forhandling med efterfølgende godkendelse af Lejre kommune. 
 

 

Ved nyudstykning til bolig eller erhvervsformål (tilslutningsafgift for ny andelshaver).  
Byggemodningsforetagendet betaler de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning og eventuelle 
omkostninger til tvungne ændringer i hovedanlæg.  
Der henvises til vandforsyningens regulativ pkt. 12.6, 12.7 og 12.9 
  

Dato 21. april 2020, J.nr. 20/2970 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Lejre Kommunalbestyrelse 
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Vandmåler 
Ønskes en vandmåler kontrolleret udenfor det normale kontrolprogram, sker dette for forbrugerens egen 
regning, såfremt måleren overholder tolerancekravene. I modsat tilfælde reguleres vandforbruget i forhold til 
periodens afvigelser fra sidste aflæsning. 
 

Vandmåler skal være anbragt let tilgængeligt. Ved kontrolaflæsning skal måleraflæseren gives uhindret 
adgang til måleren. Såfremt vandmåler er utilgængelig, tildækket, eller lignende forhold, vil forbrugeren blive 
pålagt et gebyr, samt krav om at frigøre vandmåler.  
Ønskes vandmåler opsat i målerbrønd, se nedenstående liste. 
 
Stophane 
Alle stophaner skal være let tilgængelige. Såfremt stophanen er utilgængelig, påføres en afgift og de faktiske 
omkostninger til afdækning af stophane. Fungerer stophane ikke, gives øjeblikkeligt meddelelse til 
vandværket. 
 
Vandspild 
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift 
for ledningsført vand (statsafgift og vandskat) jfr. gældende lovgivning. 
 
Øvrigt 
I tvivlstilfælde henvises til vedtægternes og regulativets bestemmelser, herunder at overtrædelse af 
regulativets bestemmelser kan medføre politianmeldelse, jf. vandforsyningslovens §84 

 

Gebyrer   
Ekskl. 
moms 

 Inkl. moms  

Rykkergebyr, 1. rykker / 2. rykker kr.          100,00   Momsfrit   

Lukkegebyr kr. 1.250,00  Momsfrit  

Genåbningsgebyr kr.       1.250,00  1.562,50           

    

Administrative afgifter  
Ekskl. 
moms 

Inkl. moms 

Flytteopgørelse  80,00 100,00 

Oplysninger til advokat/ejendomshandler v/grund eller hushandel kr. 550,00 687,50 

Forhindret adgang til stophane og målerbrønd *1) kr.          500,00           625,00  

Forgæves eller forhindret adgang til udskiftning af vandmåler kr.          500,00           625,00  

Fakturagebyr ved manglende tilmelding til Betalingsservice kr.            45,00  56,25  

Betalingsservice kr. 10,00 12,50 

Brydning af målerforsegling uden særlig tilladelse politianmeldes    

*1) Hertil kommer vandværkets faktiske omkostninger    

    

Prisliste  
Ekskl. 
moms 

Inkl. moms 

Etablering/flytning/ændring af eksisterende målerbrønd efter 
forbrugerønske, efter regning 

   

Kørefast komposit dæksel kr. 1.400,00 1.750,00 

Forbrugerdisplay til fjernaflæst vandmåler kr. 1.080,00 1.350,00 

 
 


