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Godkendelse af regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk
Syddjurs Kommune har modtaget et regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk til godkendelse.
Øksenmølle-Fuglslev Vandværk har samtidig anmodet om at udtræde af ”Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune”, som blev vedtaget af Byrådet den 17. december 2009.
Vurdering
Jævnfør § 16 i ”Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune” kan regulativet til enhver tid
erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. På baggrund heraf
vurderes det, at der er mulighed for at udtræde af ”Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune”, når kommunen godkender et nyt regulativ efter § 55 stk. 2 i vandforsyningsloven1.
Det fremsendte forslag til nyt regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk er identisk med Danske
Vandværkers standardregulativ. Standardregulativet er justeret i forhold til Miljøstyrelsens normregulativ på en række punkter. På Danske Vandværkers hjemmeside er ændringerne i standardregulativet beskrevet. Det vurderes, at standardregulativets justeringer ligger inden for vandforsyningslovens
rammer.
Udkast til afgørelse har været sendt i partshøring. Der er modtaget én tilbagemelding inden for tidsfristen. Syddjurs Vandråd har oplyst, at de ikke har indvendinger til Øksenmølle-Fuglslev Vandværks
udtræden af ”Fællesregulativet for vandværker i Syddjurs Kommune” og etablering af eget regulativ.
Afgørelse:
Syddjurs Kommune godkender i henhold til § 55 stk. 2 i vandforsyningsloven det fremsendte regulativ for Øksenmølle-Fuglslev Vandværk.
Øksenmølle-Fuglslev Vandværk udtræder herved af ”Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs
Kommune”, som blev vedtaget af Byrådet den 17. december 2009.
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Der gøres opmærksom på, at regulativet jf. vandforsyningslovens § 55 stk. 2 skal være tilgængeligt
på vandværkets hjemmeside. Vandværket bedes samtidig informere vandforsyningens forbrugere
om, at vandværket har fået et nyt regulativ.
Det godkendte regulativ er vedlagt som bilag.
Klage:
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 18. December 2019.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen
med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Syddjurs Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Syddjurs Kommune. Hvis Syddjurs Kommune
fastholder afgørelsen, sender Syddjurs Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet
afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort,
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Ovennævnte kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have individuel,
væsentlig interesse i sagens udfald.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen. Sagen kan ses på kommunens
hjemmeside under ”Åben indsigt”.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt, inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsestidspunktet.
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Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 19. November 2019.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Rasmussen

Bilag vedlagt:
Godkendt regulativ
Kopi til:
Syddjurs Vandråd, formand@syddjursvandraad.dk
Tirstrup Vandværk, asger@tirstrups.net
Beredskab og Sikkerhed, post@bsik.dk
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