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Forslag til fellesregulativ for vandvarker i Syddjurs Kom-
mune.

Hermed fremsendes til orientering og udtalelse forslag til fellesrcgulativ for
vandvefkerne i Syddjurs Kommune.

Forslaget legger sig meget n@r op ad "Normalregulativ for pivate vandforsy-
ninger 2043". FVD Vejledning nr. 44a og "Vejledning om normalregulativ fal
private vandforsyningell Vejl. nr. 4/2003 fra [,,liljostyrelsen.

Hvis der er bem@rkninger tilforslaget kan vandforsyningerne indsende dem
til Syddjurs Kommune senest den 17. juni 2009 k|.15.

Hvis der er vandvarker, som ikke mener, at deres nuvarende vedtegter eller
regulativ kan bringes i overensstemmelse med fellesregulativet, holdef vi
selvfolgelig geme et m@de om det.

Baggrund:

Siden den forste vandforsyningslov fra 1978 har det varet et lovkrav, at der
for ethvert alment vandfoGyningsanleg skal udfardiges et regutativ. (S 55 i
Lov om vandforsyning m.v., LBK ff. 1026 al20110 2008). For private almene
vandforsyningsanl@g skal fegulativet udfardiges af kommunalbestyrelsen
eftef forudgaende forhandling med anlaggets ejef.

De fleste vandforcyninger i Syddjurs Kommune har da ogsl et regulativ og for
manges vedkommende er det udarbejdet efter en af de eksistercnde vejJed-
ninger om normalregulativ for private vandforsyninger.

Der findes imidledid vandforcyninger, som enten har et meget anderledes
regulativ eller som slet ikke har noget regulativ.
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For at ta nogenlunde ens regler i hele kommunen, er det planen at indfore et
f@llesregulativ, som galder for samlige vandforsyninger i Syddjurs Kommu-
ne. Fallesregulativet vil blive en del af den kommende samlede vandfolsy-
ningsplan fof kommunen.

Politisk behandling:

Efter at vandverkeme har haft mulighed for at udtale sig, vil det btive indstillet
til Udvalget for Natur, Teknik og Mitjo, at det vedtages, at fallesregulativet
bliver styringsgrundlaget for de almene vandvarkers arbeide_

Efter den politiske vedtagelse kommer det tit at g€elde, at de atmene vand-
varkers vedt€gter ikke ma vare i modstrid med fallesregulativet. Dette g@l-
der i ovrigt allerede idet tidligere Midtdjurs Kommune via plan forVand og
Spildevand 2006 - 2010 vedtaget i december 2006.

Med venlig hi lsen


