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Driftsbidrag  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed/ekstra stikledning kr.               800,00           1.000,00 

Fast årligt målerbidrag for målere der aflæses via netværk (Q3=2,5-6,3) kr.               240,00               300,00 

Fast årligt målerbidrag for målere der aflæses via netværk (Q3=10)) kr.               445,00               556,25 

Fast årligt målerbidrag for målere der aflæses via netværk (Q3=25) kr.               690,00               862,50 

Fast årligt målerbidrag for målere der aflæses via drive-by (Q3=2,5-6,3) kr.               160,00               200,00 

Fast årligt målerbidrag for målere der aflæses via drive-by (Q3=10) kr.               360,00               450,00 

Ekstra årligt bidrag for Allerslev Huse forbrugere 1) kr.           3.000,00           3.750,00 

Ekstra årligt bidrag for Rorup forbrugere 2) kr.           1.000,00           1.250,00 

Ekstra årligt bidrag for Tolstrup forbrugere 3) kr.               500,00               625,00 

Ekstra årligt bidrag for Avnstrup-området 4) kr.           8.460,00         10.575,00 

Pris pr. m3 kr.                   4,00                   5,00 

Afgift af ledningsført vand m.m. (Grøn afgift) pr. m3 kr.                   6,37                   7,96 

I alt pr. m 3 kr.                10,37                12,96 

Anlægsbidrag:  Ekskl. moms   Inkl. moms  

Hovedanlægsbidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.               838,04           1.047,55 

Forsyningsledningsbidrag pr. bolig-/erhvervsenhed kr.         20.335,25         25.419,06 

Stikledningsbidrag pr. stk kr.         15.753,50         19.691,88 

I alt pr. enhed kr.        36.926,79        46.158,49 

Gebyrer  Ekskl. moms  Inkl. moms 

Faktura på mail som PDF (Kun erhvervskunder) kr.                 48,00                 60,00 

Fjernaflæsning af bi-måler (pr. år) kr.                 60,00                 75,00 

Rykkergebyr (Ved manglende indbetaling eller ukorrekt betalerid) kr.               100,00  Momsfrit  

Kompensationsbeløb ved forsinket betaling (Erhvervskunder) kr.               310,00  Momsfrit  

Kopi af årsopgørelse/aconto-opkrævning kr.               100,00               125,00 

Advokat/ejendomsmægler-forespørgsel kr.               200,00               250,00 

Registrering af ejer-/lejerskifte (Betales af køber/ny lejer) kr.               200,00               250,00 

Reg. af ejer-/lejerskifte ældre end 6 mdr. (Betales af sælger/udlejer) kr.               200,00               250,00 

Forgæves besøg ved ikke synlig/let tilgængelig stophane/måler-brønd inden 

for skel jf. regualtivets afsnit 5.6
kr.               375,00               468,75 

Aflæsning af vandmåler bestilt af ejer/lejer/ejendomsmægler kr.               375,00               468,75 

Genåbningsgebyr (plus faktiske omkostninger) kr.           1.500,00           1.875,00 

Udskiftning af frossen/ødelagt/bortkommen måler kr.           2.600,00           3.250,00 

Brug af byggevand, tilslutning til forsynings-/stikledning/fjernelse af 

slutprop på stik-/jordledning eller afmontering af måler uden aftale (plus 

skønnet m3) + evt. erstatningskrav som følge af forurening

kr.           3.600,00           4.500,00 

Godkendt af Lejre Kommune den 24. januar 2023.

Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes.

Forbrugere med et årligt forbrug på maks. 500 m3 årligt, opkræves en gang årligt med betaling d. 2. mar.

Allerslev Huse, Avnstrup-området og øvrige forbrugere opkræves 2 gang årligt, med betaling henholdsvis d. 2. 

mar. og d. 2. sep.

Takstblad 2023

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. 

oktober”.

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler faktiske udgifter 

til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved 

tilslutning.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Stikledningsbidrag ved større dimension end 40 mm. De faktiske omkostninger.

Stikledningsbidraget inkluderer etablering af målerbrønd og vandmåler.

MidtSj. Vandforsyning udarbejder slut-/flytte-opgørelse ved ejer-/lejerskifte. 

Betales forfaldne beløb ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende.

1) Lånefinansiering af fusionen. Med nuværende renteniveau, vil lånet være færdigbetalt i år 2028.

2) Lånefinansiering af fusionen. Med nuværende renteniveau, vil lånet være færdigbetalt i år 2047.

3) Lånefinansiering af fusionen. Med nuværende renteniveau, vil lånet være færdigbetalt i år 2027.

4) Finansiering af øget afskrivning og drift af ledningsnet og trykforøger.


