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VEJLEDNING TIL GEBYRER I ANDKÆR VANDVÆRKS TAKSTBLAD 

Vejledning til Andkær Vandværks takstblad for 2019.  

 

Den seneste vejledning er altid den gældende. 

 

1.0 RYKKERGEBYR 

 

1.1 Gebyret er kr. 100,00. 

 

1.2 Dette gebyr pålægges i forbindelse med, at Andkær Vandværk fremsender nødvendige ryk-

kerbreve eller e-mails til vandværkets debitorer, for manglende betaling af enhver type skyl-

dige beløb til vandværket. Gebyret pålægges op til 3 gange. 

 

1.3 Gebyret kan undgås ved at betale skyldige beløb til forfaldstiden. 

 

1.4 Gebyret er momsfrit. Der pålægges ikke moms. 

 

 

2.0 FLYTTEGEBYR 

 

2.1 Gebyret er kr. 250,00 eksklusiv moms. 

 

2.2 Dette gebyr pålægges i forbindelse med udarbejdelse af fraflytningsopgørelse. 

 

2.3 Gebyret er momspligtigt. Der vil blive pålagt 25% i moms. Der opkræves således kr. 312,5 

inklusiv moms. 

 

 

3.0 LUKKEGEBYR 

 

3.1 Gebyret er kr. 500,00. 

 

3.2 Dette gebyr pålægges i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at lukke for vandforsyningen, som 

følge af en restance med betalingen for vandforbrug. Gebyret pålægges i forbindelse med 

selve lukningen af forsyningen. Lukningen vil blive varslet på forhånd. 
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3.3 Gebyret kan undgås ved at betale vandforbruget til forfaldstiden og inden der sker lukning af 

vandforsyningen. Dette gebyr pålægges oven i eventuelle rykkergebyrer. 

 

3.4 Gebyret er momsfrit. Der pålægges ikke moms. 

 

 

4.0 FORMANDSUDKALD 

 

4.1 Gebyret er kr. 1.100,00. 

 

4.2 Dette gebyr pålægges i de tilfælde, hvor det er nødvendigt for formanden at foretage udkø-

rende besøg, bl.a. for at rykke for restancer eller forhandle om afdragsordninger vedrørende 

skyldige beløb til vandværket af enhver art. Det vil fx være nødvendigt at foretage udkørende 

besøg i tilfælde hvor vandværkets debitorer ikke betaler skyldige beløb til forfaldstiden, og 

ikke reagerer på rykkere og andre henvendelser, eller ikke selv søger at opnå en løsning 

med vandværket. 

 

4.3 Gebyret kan undgås ved at betale skyldige beløb til forfaldstiden, og såfremt dette ikke er 

muligt, så kan gebyret undgås ved selv at rette henvendelse til vandværkets formand for at 

aftale en anden løsning. Dette gebyr kan opkræves i tillæg til eventuelle rykkergebyrer, luk-

kegebyrer og genåbningsgebyrer. 

 

4.4 Gebyret er momsfrit. Der pålægges ikke moms. 

 

 

5.0 OPLYSNINGSGEBYR 

 

5.1 Gebyret er kr. 250,00 

 

5.2 Gebyret pålægges når medlemmer anmoder vandværket om oplysninger, som vandværket 

ikke er forpligtet til at give, bl.a. oplysninger som medlemmet selv kunne skaffe på anden vis. 

Gebyret dækker administrationsomkostningerne ved sådanne henvendelser. 

 

5.3 Gebyret er momsfrit. Der pålægges ikke moms. 
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6.0 GENÅBNINGSGEBYR + DE REELLE UDGIFTER 

 

6.1 Gebyret er kr. 500,00 + de reelle udgifter 

 

6.2 Dette gebyr pålægges i de tilfælde, hvor der har været lukket for vandforsyningen som følge 

af en restance med betalingen af vandforbruget. Gebyret på kr. 500 bliver opkrævet med til-

læg af moms og de reelle udgifter som vandværket afholder i forbindelse med genåbningen 

af vandforsyningen. Disse udgifter udgøres normalt hovedsageligt af udgifter til håndværker-

assistance. 

 

6.3 Gebyret kan undgås ved at betale vandforbruget til forfaldstiden og inden der sker lukning af 

vandforsyningen. Dette gebyr pålægges oven i eventuelle rykkergebyrer og lukkegebyrer. 

 

6.4 Gebyret er momspligtigt. Der vil blive pålagt 25% i moms. Der opkræves således kr. 625 

inklusiv moms + de reelle udgifter. 


