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Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal af 
boligenheder på ejendommen. En ”boligenhed” er en bolig egnet til 
beboelse, og hvor der er etableret et selvstændigt køkken. Afgiften skal være 
betalt, inden tilslutning fortages.

Byggemodningsforetagendet betaler faktiske udgifter til etablering af 
forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af
grundejer ved tilslutning.

Ansøgning om tilslutning, udvidelse af bestående vandanlæg m.v. indsendes 
til vandværkets bestyrelsesformand (se vandværkets hjemmeside). 
Ansøgningen skal indsendes af autoriseret VVS installatør.

Hvis et vandindlæg kræver anlæg af ny hovedforsyningsledning, afgives 
tilbud i hvert enkelt tilfælde.  Det samme gælder, hvis det/de nye vandindlæg 
gør det nødvendt at udvide af selve vandindvindingsanlægget.

Forsyningsledningsbidraget udenfor vandværkets eksisterende 
ledningsnet/forsyningsområde fastlægges efter forhandling og godkendes af 
kommunalbestyrelsen.

Driftsbidrag  Ekskl.
moms

 Inkl. moms

Fast årligt bidrag pr. 
bolig-/boligenhed/lejlighed/erhvervsenhed
(bolig, lejlighed, sommerhus, kirken)

kr. 1000,00 1.250,00

Pris pr. m3, opkræves efter årsforbrug året før. kr. 7,00 8.75
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3, opkræves efter 
årsforbrug året før. kr. 6,37 7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsbidrag)  Ekskl. 
moms

 Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag:
pr. bolig-/boligenhed/lejlighed/erhvervsenhed kr. 800,00 1000,00

Forsyningsledningsbidrag. kr.

pr. bolig-/boligenhed/lejlighed/erhvervsenhed kr. 20.000,00 25.000,00

Stikledningsbidrag *) kr.

pr. stk. kr. 15.500,00 18.750,00
I alt pr. enhed kr.
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kr. 36.300,00 44.750,00

*) Stikledningsbidrag inkluderer etablering af målerbrønd og vandmåler.
Forsynings- og stikledningsbidrag kan reguleres efter ”Indeks for 
ledningsarbejder”.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil 
være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand og driftsbidrag til 
vandværket jf. gældende lovgivning.

Gebyrer  Ekskl. 
moms

 Inkl. moms

Rykkegebyr ved manglende betaling kr.           100,0
0

 Momsfri

For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. 250,00  Momsfri
Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning kr. 1000,00 Momsfri
Gebyr for indgåelse af afdragsordning med 
vandforsyningen

kr. 500,00 Momsfri

Lukkegebyr kr. 500,00  Momsfri
Genåbningsgebyr kr. 500,00 Momspligt

Godkendt af Lejre Kommune, den 10. maj 2023.
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