
Fra: Jens Østerby Hansen [mailto:jeh@syddjurs.dk] 
Sendt: 27. maj 2009 11:13
Til: Paul Erik Skifter
Emne: SV: Fællesregulativ Syddjurs Kommune.

 

Hej Poul Erik Skifter

 

Jeg er ked ad at erfare, at du ser så alvorligt på svarfristen. Det er bestemt ikke vores mening at håne 
nogen, som, jeg er helt enig med dig om, gør et fantastisk arbejde.

 

Det er korrekt, at de 4 uger for melde ud om man vil have et møde beror på et skøn,- som jeg 
selvfølgelig har diskuteret med min nærmeste overordnede.

 

Baggrunden for, at det lige blev 4 uger og ikke 3 eller 5 er, at 4 uger er den lovbestemte klagefrist, 
hvis der f.eks. bliver givet tilladelse til en ny markvandingsboring i nærheden af et vandværk. 
Nogen frist for en interessetilkendegivelse findes mig bekendt ikke i lovgivningen.

 

 

Siden 1978 har det været et lovkrav, at alle almene vandværker skal have et regulativ. Efter de 29 år, 
der var gået indtil kommunalreformen trådte i kraft var der stadig en del vandværker, som ikke 
havde noget regulativ. Vi vurderede derfor i 2007, at det ikke var nogen hastesag at gå i gang at få 
indført regulativer for alle. Det daglige arbejde fungerede nogenlunde uden, selvom det har 
besværliggjort f.eks. godkendelse af takstblade, at der er rigtig mange forskellige måder at gøre det 
på.

 

I 2009 er der fremsat et forslag til vandsektorlov, som ikke direkte berører ret mange vandværker i 
Syddjurs. Der er imidlertid en række ting, som bliver ændret i vandforsyningsloven som følge af 
vandsektorloven, og disse ændringer får betydning for alle. F.eks. bliver det efter 1. januar 2010 
vandværkerne selv, som skal udarbejde regulativer,- og vi synes, at det ville rigtig urimeligt bare at 
sidde og vente på, at arbejdet helt automatisk blev væltet over på vandværkerne. 

 

Tanken med forløbet er derfor, at vi først spørger vandværkerne om de har brug for en snak med os 
om deres regulativ/vedtægter, og det er der så de 4 uger til. Dernæst har vi rimelig tid hen over 
sommeren og evt. første del af efteråret til møder, inden vi sender regulativforslaget i politisk 
behandling. Der er således på ingen måde lukket for dialog efter 4 uger, og hvis I ikke kan nå at 
snakke sammen inden for den tid skal I selvfølgelig bare give besked, så tager vi den derfra.

 
Med venlig hilsen

Syddjurs Kommune
Jens Østerby Hansen
Teamleder Vandforsyning

Email: jeh@syddjurs.dk
Telefon: 87535253

 



 

Fra: Paul Erik Skifter [mailto:formand@skellerupvandvaerk.dk] 
Sendt: 26. maj 2009 22:04
Til: Jens Østerby Hansen
Emne: SV: Fællesregulativ Syddjurs Kommune.

Kære Jens Østerby.

Tak for dit hurtige svar.

 

Faktuelt:

Når forvaltningen henholder sig til vandlovens § 55 vil jeg foreslå at tidsfristen sættes til 6 måneder 
og ikke fire uger, som alene må bero på et skøn fra forvaltningen, og umiddelbart ses der er ingen 
begrundelse for kun at give vandværkerne 4 ugers responstid.

 

Filosofisk.

Jeg vil gerne understrege at Skjellerup Vandværk som udgangspunkt ikke er imod et fælles 
regulativ.

Nu har forvaltningen ”sovet” i omkring 2 år. Så synes jeg at det er en hån mod  demokrati, nærhed 
og pluralisme, at kaste et sådant forslag ud til regulativ med en reaktionstid på 4 uger. En hån mod 
de mange mennesker, der uegennyttig arbejder for en god sag. For mange vandværker bliver det 
svært og for nogen umuligt at få afholdt et bestyrelsesmøde indenfor tidsfristen.

Jeg synes bestemt ikke at der bevidstløs skal holdes møder, men jeg synes forvaltningen skulle 
værne om, at der er mennesker, der interesserer sig for det samfund de lever i frem for at 
undertrykke disse menneskers virkelyst ved at fremtvinge en næsten umulig sagsbehandling tid for 
mange vandværker.

Hvis det er så magtpåliggende at få en afgørelse nu, hvorfor har forvaltning så ikke planlagt forløbet 
noget tidligere, så vandværkerne kunne have passene tid til deres sagsbehandling.

 

Med venlig hilsen

 

Skjellerup Vandværk I/S

V/Formand Paul Erik Skifter

Skellerupvej 8,

8420 Knebel.

Tlf: +45 4240 2273

 

www.skjellerupvandvaerk.dk

Email: formand@skjellerupvandvaerk.dk

 

 



 

Fra: Jens Østerby Hansen [mailto:jeh@syddjurs.dk] 
Sendt: 26. maj 2009 11:39
Til: Paul Erik Skifter
Emne: SV: Fællesregulativ Syddjurs Kommune.

 

Kære Poul Erik Skifter

 

Tak for din mail vedr. fællesregulativ.

 

Jeg tager dine spørgsmål i den rækkefølge du har skrevet dem.

 

Spørgsmål 1.

Hvor i lovgivningen er det anført, at kommunalbestyrelsen kan kræve en vandforsyning underlagt et  
fælles regulativ, hvis den pågældende vandforsyning har et regulativ, der er tilstrækkeligt i henhold 
til gældende lovgivning?
 

For ethvert privat, alment vandværk skal kommunen som bekendt udarbejde et regulativ i henhold 
til vandforsyningsloven. Hvis et vandværk har et regulativ, som allerede opfylder gældende 
lovgivning, vil det næppe være i strid med fællesregulativet, og det vil derfor næppe være 
nødvendigt at kræve noget.

 

Der står imidlertid på sidste side i Skjellerup Vandværks eget regulativ, som er godkendt af Ebeltoft 
Kommune 21.12.1998 følgende:

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af  
vandforsyningsloven.
Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.
 

 

Spørgsmål 2.

Hvilke bestemmelser henholder kommunalbestyrelsen sig til i sagen om fællesregulativ for Syddjurs 
Kommune  vedrørende sagsbehandlingen?
 

Vandforsyningslovens § 55 samt Vejledning om normalregulativer for private vandforsyninger, Vejl. 
Nr. 4, 2003 fra Miljøstyrelsen. 

 

 

Spørgsmål 3.

Vandforsyningslovens § 55 taler i forbindelse med sagsbehandling af regulativer om at regulativ  
”forhandles” mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte vandforsyning og ikke ”om retten til at  
komme med bemærkninger ind for en tidsfrist”. Hvilke bestemmelser anvender 



kommunalbestyrelsen til at sætte denne del af vandforsyningsloven ud kraft ved skrivelse af  
19052009 med udkast til regulativ, som træder i kraft, uden forhandling, men kun med retten for de 
enkelte vandværker til at komme med bemærkninger inden for 4 uger.
 

Der står ikke, at regulativet træder i kraft uden forhandling og at vandværkerne kun har ret til at 
komme med bemærkninger! 

Jeg henviser her til mit brev af 19. maj 2009, hvor jeg, lige efter det om bemærkninger senest 17. 
juni, skriver:

Hvis der er vandværker, som ikke mener, at deres nuværende vedtægter eller regulativ kan bringes i  
overensstemmelse med fællesregulativet, holder vi selvfølgelig gerne et møde om det.
 

Vi er således i gang med at finde ud af hvilke vandværker, der har brug for en forhandling. 
Bevidstløst at holde møder med ca. 90 vandværker, hvoraf en meget stor del allerede har et 
regulativ, som ikke strider mod det nye, ville være spild af både vandværkernes og kommunens tid. 
At vi ikke lægger op til at holde møder om ting, som allerede er i orden, synes jeg på ingen måde er 
at sætte lovgivningen ud af kraft.

 

Vi vil selvfølgelig meget gerne holde møder med de vandværker, som ønsker det. Hvis der kun er 
få, der har brug for et møde, kan vi gøre det enkeltvis, hvis der er mange, bliver vi nok nødt til at 
gøre det med et antal vandværker ad gangen.

 

 
Med venlig hilsen

Syddjurs Kommune
Jens Østerby Hansen
Teamleder Vandforsyning

Email: jeh@syddjurs.dk
Telefon: 87535253

 

 

Fra: Paul Erik Skifter [mailto:formand@skellerupvandvaerk.dk] 
Sendt: 25. maj 2009 22:31
Til: Jens Østerby Hansen
Emne: Fællesregulativ Syddjurs Kommune.

Kære Jens Østerby.

Hvor i lovgivningen er det anført, at kommunalbestyrelsen kan kræve en vandforsyning underlagt et 
fælles regulativ, hvis den pågældende vandforsyning har et regulativ, der er tilstrækkeligt i henhold 
til gældende lovgivning?

 

Hvilke bestemmelser henholder kommunalbestyrelsen sig til i sagen om fællesregulativ for 
Syddjurs Kommune  vedrørende sagsbehandlingen. 



Vandforsyningslovens § 55 taler i forbindelse med sagsbehandling af regulativer om at regulativ 
”forhandles” mellem kommunalbestyrelsen og den enkelte vandforsyning og ikke ”om retten til at 
komme med bemærkninger ind for en tidsfrist”. 

Hvilke bestemmelser anvender kommunalbestyrelsen til at sætte denne del af vandforsyningsloven 
ud kraft ved skrivelse af 19052009 med udkast til regulativ, som træder i kraft, uden forhandling, 
men kun med retten for de enkelte vandværker til at komme med bemærkninger inden for 4 uger.

 

 

Med venlig hilsen

 

Skjellerup Vandværk I/S

V/Formand Paul Erik Skifter

Skellerupvej 8,

8420 Knebel.

Tlf: +45 4240 2273

 

www.skjellerupvandvaerk.dk

Email: formand@skjellerupvandvaerk.dk

 

 

 


