
TEMAAFTEN 
 

VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE 

Torsdag den 7. februar 2013 

 

”Det Gamle Mejeri” 



 BESTYRELSESARBEJDE 

               

 

                  Det kunne være så godt 
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 BESTYRELSESARBEJDE 

               

 

                  Det kunne være så godt 

 

 

 

                Hvis ikke der var alle de forbandede forbrugere 
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TEMA 
HVAD GØR VI MED DE ”DÅRLIGE” BETALERE 

 

Retsgrundlaget , almene vandværker 

Manglende betaling 

Reaktionsmuligheder 

Tvangsauktioner 

Dødsboer 

Skattemæssige forhold, set i relation          
til almen virksomhed  

 

 



MIN BAGGRUND 
 

Formand for Havdrup Vandværk 

Indgår i Solrød Vandråd 

 

Advokat, speciale foreningsret 

Bestyrelsesansvar 

Boligadministration 

Faglige organisationer 

Specialstrafferet 

 

 

 



REGELHIERAKIET 

Vedtægten                             Regelhierarkiet 
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Grundlov 

 

 

Vandforsyningslov 

Vandsektorlov 

 

24 Bekendtgørelser 

 

4 cirkulærer 

 

15 vejledninger 

 

 

 

 



REGELHIERAKIET 

Vedtægten                             Regelhierarkiet 
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Grundlov 

 

 

 

 

 

24 Bekendtgørelser 

 

4 cirkulærer 

 

15 vejledninger 

 

 

 

 

Vandforsyningslov 

Vandsektorlov 



RETSGRUNDLAGET 
VANDFORSYNINGSLOVEN 

 

 

 
Kapitel 8 

Forsyningspligt m.v. 

 

§ 45. Almene vandforsyningsanlæg er forpligtet til på rimelige 

vilkår at overtage forsyningen af samtlige ejendomme inden for 

anlæggets naturlige forsyningsområde. Miljøministeren kan 

pålægge andre vandforsyningsanlæg, der allerede forsyner flere 

ejendomme, at forsyne yderligere ejendomme inden for samme 

bebyggelse. 



RETSGRUNDLAGET 
VANDFORSYNINGSLOVEN 

 

 

Kapitel 9 

Forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og forbrugerne 

 

§ 49.  

 Kan en ejendom forsynes med vand fra en forsyningsledning, som et alment 
vandforsyningsanlæg har ført forbi ejendommen, har ejendommens ejer ret til at få 
vand til almindelig brug indlagt i ejendommen. 

 

§ 55. 

 For ethvert alment vandforsyningsanlæg skal der udfærdiges et regulativ, som 
skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, 
herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes 
forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde 
andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen. 

 

 Stk. 2.  

 Regulativet for almene vandforsyningsanlæg udarbejdes af vandforsynings-
anlægget og godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandfor-
syningsanlægget har hjemsted. Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab 
eller interessentskab, kan indeholde bestemmelser om forbrugernes medlemskab. 

 

 

 



RETSGRUNDLAGET 
VANDREGULATIVET 

 

14.1.2  

 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan 
vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.  

 Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, 
hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalings-
frist. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige 
med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket 
betaling m.v. er betalt.  

 Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et 
gebyr, som skal fremgå af takstbladet.  

 Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved 
ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller 
skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers 
gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges 
gebyr for genåbningen.  

    Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen 
overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere 
ejers gæld, må aflukning ikke foretages.  

   

 

 

 

 



RETSGRUNDLAGET 
VANDREGULATIVET 

 

14.1.3  

 Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver 
art af afgift.  

   

 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan 
vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, 
når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om 
renter ved forsinket betaling m.v. er betalt. Der kan også i dette tilfælde 
forlanges gebyr for genåbningen.  

   

 Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, 
medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med 
tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. 
Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning.  

   

 

 

 

 

 



RETSGRUNDLAGET 

 

 

 

§ 52 a. Ved levering af vand fra et alment vandforsyningsanlæg kan i prisen 

indregnes nødvendige udgifter til indvinding og distribution af vand, 

lønninger og andre driftsomkostninger, administration, driftsmæssige 

afskrivninger, forrentning af fremmedkapital og underskud fra tidligere 

perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af 

forsyningssystemerne og henlæggelser til nyinvesteringer. Desuden kan et 

alment vandforsyningsanlæg afholde udgifter til rådgivning af sine kunder om 

vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger samt 

deltagelse i vandværkssamarbejder og lignende. Herudover kan indregnes 

udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som 

anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det 

omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den 

offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller 

hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget. Der kan endvidere indregnes 

udgifter til dækning af afgifter, jf. §§ 24 a og 24 b og § 35 i lov om 

miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

naturbeskyttelsesområder. 



RETSGRUNDLAGET 
 

 

 

§ 53. Et alment vandforsyningsanlæg fastsætter under overholdelse af det 

prisloft, der måtte være fastsat for forsyningen i medfør af § 6 i lov om 

vandsektorens organisering og økonomiske forhold, anlægs- og driftsbidrag 

en gang årligt ved levering af vand fra forsyningen. De årligt fastsatte anlægs- 

og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i den 

kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende. 

Kommunalbestyrelsen kan for almene vandforsyningsanlæg, der ikke er 

omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske 

forhold, træffe bestemmelse om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis 

forhøjelsen er en nødvendig følge af, at kommunalbestyrelsen har nægtet at 

godkende forhøjelsen af andre former for bidrag. 



REAKTIONSMULIGHEDER 
 

 

 Psykiske 

 Fysiske  

 Formelle retsfølger 

 



REAKTIONSMULIGHEDER 
PSYKISK 

 

 

 



REAKTIONSMULIGHEDER 
FYSISKE 

 

 

 



REAKTIONSMULIGHEDER 
FORMELLE 

 

 

 

 Rykkerprocedurer 
 Opgørelse af fordring 
 Påkrav 
 Inkasso 

 Etablering af fundament 
 Tvangsauktion 



REAKTIONSMULIGHEDER 
FORMELLE 

 

 

 
De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende 

godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det 

almene vandforsyningsanlæg er beliggende.  

 

  Rykkergebyr 

 Gebyr for kontrol aflæsning 

 Lukkegebyr 

 Genåbningsgebyr 

Opgørelse 



REAKTIONSMULIGHEDER 
FORMELLE 

 

 

  

  Være i overensstemmelse med opgørelse 

 Dog med tillæg af rykkergebyr 

 Klar konsekvens forklaring 

 Husk korrekte tidsfrister 

Påkrav 



Inkasso 







REAKTIONSMULIGHEDER 
FUNDAMENT 

 

 

   Stævning, småsag 
  Forberedende møder 
  Domsforhandling 
  Dom 



TVANGSAUKTION 
  

 

   Opgørelse af fordring 
  Auktionsbegæring 
  Auktion 
  Afregning 



Skævhed mellem private og 

kommunale vandforsyninger 





DØDSBOER 
  

 

   Privat skifte 
  Bostyrer 
  Boudlæg 
  Uskiftet bo 











SKATTEFORHOLD 
ALMEN VIRKSOMHED 

  

 

 
  Honorarer 
  Vederlag 
  Gaver 
  Præmier 
  Telefongodtgørelser m.v. 









Spørgsmål ? 





Tak for i aften 


