MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a. - CVR 35 42 32 65
Takstblad 2019
MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.
Byvejen 22B, Osted
4320 Lejre
Driftsbidrag
Fast årligt bidrag pr. bolig-/erhvervsenhed/ekstra stikledning
Ekstra årligt bidrag for Allersev Huse forbrugere ifm. afdrag på lån 1)
Fast årligt bidrag for fjernaflæsning af bi-vandmåler
Pris pr. m3
Afgift af ledningsført vand m.m. (Grøn afgift)

www.MidtSj-Vand.dk
post@MidtSj-Vand.dk

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ekskl. moms
1.200,00
3.000,00
60,00
3,50
6,37

Inkl. moms
1.500,00
3.750,00
75,00
4,37
7,96

Forbrugere med et årligt forbrug på maks. 500 m3 årligt, opkræves en gang årligt med betaling d. 1. mar.
Allerslev Huse og øvrige forbrugere opkræves 2 gang årligt, med betaling henholdsvis d. 1. mar. og d. 1.
sep.
Anlægsbidrag:
Hovedanlægsbidrag pr. bolig-/erhvervsenhed
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. bolig-/erhvervsenhed 2)
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. bolig-/erhvervsenhed 2)
Stikledningsbidrag pr. stk

kr.
kr.
kr.
Kr.

Ekskl. moms
1.019,19
12.102,32
35.513,94
10.964,50

Inkl. moms
1.273,99
15.127,90
44.392,42
13.705,62

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.
Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”Indeks for ledningsarbejder
pr. 1. oktober”.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af
afgift for ledningsført vand (Grøn afgift) og m3-pris til vandværket jf. gældende lovgivning.
Gebyrer
Rykkergebyr
Kopi af årsopgørelse/aconto-opkrævning
Advokat/ejendomsmægler-forespørgsel
Registrering af ejer-/lejerskifte (Betales af køber/ny lejer)
Aflæsning af vandmåler bestilt af ejer/lejer
Udskiftning af frossen/ødelagt/bortkommen måler (plus omkost.)
Genåbningsgebyr (plus faktiske omkostninger)
Brug af byggevand, tilslutning til forsynings-/stikledning/fjernelse af
slutprop på stik-/jordledning eller afmontering af vandmåler uden
aftale (plus evt. omkostninger og m3)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Ekskl. moms
100,00
100,00
200,00
200,00
80,00
500,00
2.000,00

Inkl. moms
Momsfrit
125,00
250,00
250,00
100,00
625,00
2.500,00

kr.

5.000,00

6.250,00

1) Med nuværende renteniveau, vil lånet være færdigbetalt primo år 2030.
2) Se kort på Vandværketshjemmeside for præcis afgrænsning.
Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende.
Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.
Fra og med den 1.1.2018 udarbejder MidtSj. Vandforsyning slut-/flytte-opgørelse ved ejer-/lejerskifte.
Godkendt af Lejre Kommune den 5. juli 2019.

