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Takstblad for 2023 
Gældende fra 01-01-2023 til 31-12-2023 

    

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 Poul Christensen A/S, VVS:   
                                                                                                            Tlf. 22 68 39 04 
 

Driftsbidrag. Vandafgift    
 Ekskl. 
moms   

 Inkl. moms   

Fast årligt bidrag pr. boligenhed kr.          900,00       1.125,00  

Vandmålerleje type 2,5m3  kr. 100,00 125,00 

Vandmålerleje type 4m3 kr. 128,00 160,00 

Vandmålerleje type 6m3 kr. 238.00 297,50 

Vandmålerleje type 10m3 kr. 284,00 355,00 

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

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandafgift)  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 i vandværkets forsyningsområde 

  
 Ekskl. 
moms  

 Inkl. moms  

Hovedanlæg og forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed: kr. 12.300,00  15.375,00        

Stikledningsbidrag pr. stk. ved max. 10 meter stikledning inkl. målerbrønd 
uden kørefast dæksel 

kr. 12.700,00 15.875,00 

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. 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift for ny andelshaver) i landzone eller udenfor vandværkets 
nuværende forsyningsnet, 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 stikledning og 
eventuelle omkostninger til tvungne ændringer i hovedanlæg.  
Der henvises til vandforsyningens regulativ pkt. 12.5, 12.6, 12.7 og 12.9 

 

Dato 14. marts 2023  J.nr. 23-002261 Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Lejre Kommune 
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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. 
 

Den elektroniske vandmåler der fungerer ved hjælp af radiosignaler, 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. 
 

Målerbrønd 
Målerbrønden skal være let tilgængelig og synlig for vandværket og må ikke dækkes med jord, sten eller 
køreplader. Er dækslet defekt skal målerbrønden ændres til nyt dæksel for andelshavers egen regning. Nye 
dæksler kan købes hos vandværket.  
I forbindelse med store regnmængder, kan din målerbrønd fyldes med vand. Det kan have indvirkning på 
vandmåleren. 
Drænlaget i bunden af målerbrønden kan være dækket med jord mv, som er løbet ind mellem dæksel og 
brønd, hvorfor drænlaget ikke virker. Derfor er det vigtigt, at bunden i brønden renses op. 
Med henvisning til vandværkets regulativ punkt 8.3.3 er det forbrugerens ansvar at vedligeholde målerbrønden 
inkl. sørge for, at brønden er fri for vand. 
Det anbefales, at motionere stophanerne på hver side af vandmåleren en gang om året. 
  

Øvrigt 
I tvivlstilfælde henvises til 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 eller kontrol af vandmåler kr.          500,00           625,00  

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

Opkrævningsgebyr 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 til målerbrønd kr. 1.400,00 1.750,00 
 


