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Bemærkninger til kommunens og Vandrådets forslag til regulativ.

Den 26. maj 2009 – Hans Nørgaard

Afsnit 1.1 Ingen bemærkninger til tilføjelserne

Afsnit 2.2 Tilføjelse bør slettes.
Begrundelse: Regulativet er leveringsbestemmelser, som fastlægger de krav, som 
medlemmerne kan stille til vandværket og omvendt de krav, som vandværket kan 
stille til medlemmerne.

Det er ikke hensigtsmæssigt at have selskabsretlige regler i regulativet.

Endvidere står der i afsnit 2.1, at selskaberne drives i henhold til de enkelte 
forsyningers vedtægter, og formålsparagrafferne i de enkelte vedtægter giver kun 
vandværkerne mulighed for vandværksdrift. Det er således fastslået, at anden form 
for virksomhed end vandværksdrift skal foregå i et andet selskab.

Afsnit 5.1 Jeg vil foreslå, at Normalregulativets formulering anvendes. Her står der:” 
Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger o.s.v.” 

Formuleringen giver det enkelte vandværk frihed til at placere stophanen før eller 
efter skel. Sidder stophanen på stikledningen før skel,  ejes og vedligeholdes den altid 
af vandværket. 

Sidder den efter skel, ejes og vedligeholdes den af grundejeren jfr. regulativets 
generelle bestemmelse om, at vandinstallation på privat grund vedligeholdes af 
grundejer. Men i denne situation er der ikke noget i vejen for, at vandværket har den 
administrationspraksis, at stophaner placeret på jordledning op til 1 m. fra skel 
vedligeholdes af vandværket. En sådan administrationspraksis er helt i orden, blot 
den omfatter alle medlemmerne. Det er da også sådan, langt de fleste vandværker 
gør. Populært kan det udtrykkes sådan: ”vandværket yder medlemmerne en lidt 
bedre service, end de har krav på efter regulativet.”

Yderligere indeholder regulativforslaget jo bestemmelser i afsnit 1.1 om, at ”Der kan 
være enkelte forsyningsselskaber, der har supplerende bestemmelser på enkelte 
områder.”Det passer jo fint med ovennævnte administrationspraksis.

Afsnit 5.4 Generelt om afbrydelse af ubenyttede stikledninger
Når en grund er tilsluttet vandværket, beholder den principielt 
tilslutningsrettigheden for evigt – også selvom stikledningen afbrydes. Hvis forbrug 
på en grund ophører, og stikledningen afbrydes, sker det altid for ejerens regning, og 



hvis han på et senere tidspunkt ønsker at genoptage forbruget, kan han gøre det 
uden betaling af tilslutningsafgift, blot han betaler udgifterne ved genetablering af 
stikledningen.

Vandværket har kun mulighed for opkrævning af ny tilslutningsafgift, hvis ejeren ved 
afbrydelse af stikledningen skriftligt har accepteret det.

Med hensyn til fast årlig afgift er der intet i vejen for at opkræve det af ubebyggede 
grunde med indlagt vand, blot det tydeligt fremgår af takstbladet, at der også betales 
fast afgift af disse grunde.

Afsnit 9.3 Jeg vil anbefale at bruge teksten i kommunens forslag, som er helt 
overensstemmende med den tekst, som er i FVD’s forslag til regulativ.


