
 

 

Bilag A 

Baggrund for nyt Regulativ for Øksenmølle–Fuglslev Vandværk A.m.b.a. 

 

Den 20. maj 2017 vedtog generalforsamlingen med 2/3 flertal en ændring til vedtægternes § 

4, således at ”Stophaner før målerur og udluftningshane/stophane efter målerur tilhører og 

vedligeholdes af vandværket”. 

 

På et møde med Syddjurs kommune - tre måneder senere – blev generalforsamlingens 

beslutning underkendt med den begrundelse, at vedtægterne var i strid med fællesregulativet.    

Når et regulativ er endeligt godkendt, og fristen for at anke er udløbet, er 

regulativet gældende. Det vil sige at vandværkerne skal rette sig efter det, uanset 

hvad en generalforsamling måtte vedtage eller have vedtaget. Bestemmelserne i 

en vedtægt, som strider imod det udsendte regulativ, er ugyldige og kan fjernes 

uden vedtagelse på en generalforsamling.   

 

På generalforsamlingen i maj måned 2018 stod det klart at de vedtagne ændringer burde have 

været foretaget i Fællesregulativet og ikke i vedtægterne. Det til trods, gjorde flere 

medlemmer opmærksom på at generalforsamlingens beslutning ikke var blevet fulgt. Den 

daværende næstformand lovede at fremsende en ”Ændring af Fællesregulativet vedrørende 

stophaner” til godkendelse hos Syddjurs kommune.     

Til Øksenmølle-Fuglslev vandværk: 

Vi har modtaget jeres mail, hvori I anmoder om at få foretaget en ændring af 

fællesregulativet. 

Til orientering kan oplyses, at en evt. ændring af fællesregulativet kræver, at alle 

de almene vandværker, der er omfattet af regulativet i fællesskab indsender et 

ændringsforslag til godkendelse jf. § 55 stk. 2 i vandforsyningsloven.  

Alternativt kan Øksenmølle-Fuglslev Vandværk anmode om at udtræde af 

fællesregulativet og samtidig fremsende et forslag til et nyt regulativ for 

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk til godkendelse ved Syddjurs Kommune. 

 

En af de oprindelige forslagsstillere gjorde opmærksom på, at grunden til kommunens 

afvisning kunne være, at vi havde anmodet om en ændring af fællesregulativet - vi burde i 

stedet have anmodet om et tillæg til fællesregulativet. I den anledning blev der rettet 

telefonisk henvendelse til Civilingeniør Anne-Mette Randrup Rasmussen (Kommunens afdeling 

for Miljø og Klima) som udtalte følgende:  



I må kalde det lige hvad I vil - ændring af - tillæg til fællesregulativet, eller noget 

helt tredje.  

Ændrer I så meget som et komma, vil det kræve at alle de almene vandværker, 

der er omfattet af regulativet i fællesskab indsender et ændringsforslag til 

godkendelse jf. § 55 stk. 2 i vandforsyningsloven.  

 

Udarbejdelse og godkendelse af et nyt regulativ kræver først en ændring af vandværkets 

vedtægter, dernæst udarbejdelsen af et nyt regulativ som skal godkendes af kommunen.  

Der gøres opmærksom på ordlyden i vedtægternes § 8: 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de 

stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.  

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en 

efterfølgende ekstraordinær - eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 

af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.  

 

 

 


