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1. Indledende bestemmelser 

1.1. Dette regulativ er udfrerdiget i medf0f af § 55 i loy nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning 
m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtg0relse nr. 337 af 4. juli 1985, som senest rendret ved loy 
nr. 402 af 14. juni 1995 af Hadsund byrad efter forhandling med kommunens almene, private vand
vrerker. 

1.2. Bestemmelserne om fastsrettelse af anlregs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslo
vens § 53, stk. 1. Anlregsbidrag omfatter bidrag til hovedanlreg, bidrag til forsyningsledningsnet og 
bidrag til stikledning. Driftsbidrag omfatter et bidrag pro m3 vand og eventuelt et fast arligt bidrag. 
Bidragene fremgar afvandforsyningens takstblad. 

1.3. Bestemme1seme om vandmalere og betaling efter forbrug har hjemmel i Milj0- og Energimi
nisteriets bekendtg0relse af 14. juni 1996 om betaling for vand efter malt forbrug m.v. pa ejen
domsniveau, jf. § 55, stk. 6. 

1.4. Bestemmelseme om brandvremsforanstaltninger har hjemmel i loy nr. 1054 af23. december 
1992 am civilt beredskab som senest rendret ved loy nr. 380 af 14. juni 1995. 

1.5. Bestemmelseme am installationsarbejders udf0relse ved autoriserede vandmestre har hjemmel 
i loy nr. 250 af 8. juni 1978 am gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand og afl0bs
ledninger sam senest rendret ved loy nr. 936 af 29. december 1991. 

1.6. Nar der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold, angiver betegnelsen ejer i dette regulativ grund
ejeren. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejeme af de enkelte 
ejerlejligheder. Hvis der pu en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendom
mens vedtregter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen 
dog sam ejer efter regulativets bestemmelser. 

Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed herunder beboere af en andelslejlighed eHer en 
ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, beboeren af en tjenestebolig og ejeren af en ejer
lejlighed, nar ejerforeningen efter det ovenstaende betragtes som ejer. 

Der henvises i 0vrigt til den i 1.3 nrevnte bekendtg0relse § 1, stk. l. 

1.7. Ved en vandforsynings hovedanlreg forstus i dette regulativ dens indvindingsanlreg, ruvands
ledninger, vandbehandlingsanlreg, pumpeanlreg, herunder trykfof0geranlreg til srerlige trykzoner i 
ledningsnettet, beholderanlreg samt hovedledninger til transport af frerdigbehandlet vand til forsy
ningsnettet. 

Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstus ledningssystemet til transport af frerdigbehand
let vand til forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger. 

Ved en stikledning forstas ledningen fra en forsyningsledning til grrensen af vedkommende grund, 
herunder en eventuel afsprerringsanordning pa stikledningen. 
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Ved en jordledning pa privat grund forstas stikIedningens forlrengeIse ira grundens grrense til be
byggelsen pa ejendommen. 

1.8. Ejeren af en ejendom, der far vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af 
ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i aile forhold ansvarlig over for 
vandforsyningen. 

2. Vandforsyningens styrelse 

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at vrere med· 
Iem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ans0gning fritage for medlemskab, ligesom ejere, 
der efter forholdets natur ikke kan vrere medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt 
pa srerlige betingelser. 

Taksterforanlregsbidrag og driftsbidrag m.v. fastsrettes afvandforsyningen og skal godkendes af 
kommU1ialbestYTelsen~i den konimune, hvor vandet forbruges, j r. vandforsyningslovens § 53. Tak-.~ .. .. 
sterne bekendtg0res i et takstblad, der vederlagsfrit udieveres af vandforsyningen. 

Om vandforsyningens styrelsegrelder i 0vrigt bestemmelserne i selskabets vedtregter. 

3. Ret til forsyning med vand 

3,1 . Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsomrade, har ret til 
forsyning med vandtiI ~Imindeligt husholdningsbrug, til almindeligt landbrug (herunder ikke mark
vanding), til institutioner og anden erhvervsvirksornhed, nm denne anden virksomhed benytter vand 
i mindre omfang. 

Indlreggelsen af og forsyningen med vand sker pa de vilhlr, som er fastsat i regulativet og seJska
bets vedtregter, og mod betaling efter godkendt takstblad, 

3.2. Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang den kan levere vand til erhvervsvirksomhed, 
som benytter vand i st0rre omfang og vand til sprinkleranlreg til brandslukningsformal. Vandforsy
ningen fastsretter i 11Vert enkelt tilfrelde vilkarene for en sadan levering. Vilkarene fastsrettes i en 
skriftlig aftale, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

3,3. Etablering afvandindlreg fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsy
ningsanlreg kan normalt ikke ventes tilladt. 

Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfrelde tillade etableringen pa srerlige viIb'lr. 

3.4. Hvis forudsretningerne for de fastsatte og betalte anlcegsbidrag rendres ved senere om- eller 
tilbygning eller rendret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler 
den fOf0gelse af anlregsbidragene, der svarer til rendringen. For at ovennrevnte rendringer kan med
f0re forh0jelse af anlregsbidraget, skal de forarsage en v3:sentlig stigning i vandforbruget. Det med
forer ikke nogen rendring i tidligere betalte anlregsbidrag, at lejligbederne i en ejendom rendres til 

3 



4 

andels- eller ejerlejligheder. Vandforsyningen kan forlange nyt anhegsbidrag i forbindelse med vre
sentlig nyinvestering i vandforsyningsanlregget, medmindre andet fremgar af selskabets vedtregter. 

4. Forsyningsledninger 

4.1. Forsyningsledninger anlregges at: vedligeholdes af og tilh0fer vandforsyningen. Vandforsy
ningen bestemmer, hvomar forsyningsledninger skal anlregges, jf. dog vandforsyningslovens §§, 29 
og 45-48. 

Vandforsyningsledninger rna ikke anlregges i strid med vedtagne vandforsyningsplaner. 

4.2. I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har faet vand fra vandforsyningen, sluttes 
til en forsyningsledning, skal ejendommens ejer betale anlregsbidrag til vandforsyningens hovedan
lreg og til dens forsyningsledningsnet efter satserne i vandforsyningens takstblad. Bidraget til for
syningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt 

eHer ~lqre. .. 
,>,.~ , ...~.::" . 

Hvis en ejendom, der tidligere har faet vand fra en reldre forsyningsledning, sluttes til en ny forsy
ningsledning, betales ikke anlregsbidrag, med mindre andet f01ger af punkt 3.4., 3. pUnktum. 

Komrrl:~n~lbestyrelsel1 kan. ~og i srerlige tilfrelde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at 
omlregning af en forsynings1edning som f01ge afen vejregulering skal betales af de ejere, der er 
tils1uttet ledningen, eller de der har 0nsket vejreguleringen. 

Nar et udstykningsforetagende 0nsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at 
udstykningsforetagendet betaler anlregsbidrag til hovedanlregget og til forsyningsledningsnettet for 
de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud 
stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, sa snart forsyningsledningerne er anlagt. 

4.3. Brandhaner pa forsyningsledninger anbringes efter komrnunalbestyrelsens anvisning og beta
les af kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres 
funktion ved brandslukning anlregges med st0rre ledningsdimension end ellers oodvendigt; rnerorn
kostningerne herved afholdes af kommunen. 

I forbindelse med omlregning af vandledninger afholder brandmyndigheden omkostningeme til 
flytning afbrandhanerlbrandbmnde rned tilh0fende ledninger og tilslutning til vandledning. 

4.4. Hvis forsyningsledninger fremf0fes over privat grund, skal retten til deres anlreg, benyttelse 
og vedligeholdelse sikres ved en deklaration, der skal tingJyses pa de respektive ejendomme. 

5. Stikledninger 

5.1. Stikledninger med eventuelle afsprerringsanordninger anlregges af, vedligeholdes af og tilh0
rer vandforsyningen. 
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5.2. I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandforsyningen skal ejendommens ejer beta
Ie bidrag til stikledning efter satseme i vandforsyningens takstblad. 

Nar et udstykningsforetagende har 0nsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse an
lregges stikledninger til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen for
lange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningeme. Vandforsyningen kan forlange, 
at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, sa snart stikledningeme er anlagt. 

5.3. Hver ejendom skal normalt have sin srerskilte stikledning, og der viI i almindelighed kun blive 
tilladt een stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlregges fra forsyningslednin
gen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). 

I srerlige tilfrelde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en frelles stikledning. 
Vilkarene herfor fastsrettes i en deklaration, der skal vrere godkendt af vandforsyningen og skal 
tinglys~s pade respektive ejendomme ved ejemes foranstaltning og pa deres bekostning. Tilsvaren
de g~1ger, nyisen stlklcanlhgafoodvelldighedellerefterde interesseredes0nske f0res overtredje
marldsej"endom. " ·,,~ .', .--. , ... .... ... ... .... . . .... 


5.4. Vandforsyningen kan omlregge en stikledning, hvis der sker udstykning, rendringer i forbru
get, foretages ombygllin~sarbejder pa ej~n~ommen eller lignende. I sa fald rna ejendommens ejer 
afu91d.¢_'QITikcg;tning~m~ .forg'InJ~gp.!nge#·c Iilsvar.ep.degrelder, hvis .ejeren selv 0nsker stiklednin
geno·m1agt:'~· ·· 

Komm~nalbestyrelsen kan dog i srerlige tilfrelde efter indstilling fra vandforsyningen bestemme, at 
omkostninger ved omlregning af en stikledning som f0lge af en vejregulering skal afholdes af de 
pagreldende ejendommes ejere, eller de s'om hal' 0risket vejregulerihgen. 

5.5. Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen 
for ejerens bekostning. 

6-10. Vandinstallationer 

6. Jordledninger 

6.1. lordledninger aniregges af, vedligeholdes af og tilh0fer grundejeren. 

6.2. Alt arbejde med jordledning skal udf0res af autoriserede vandmestre eller af vandforsyningen 
og skal overholde greldende forskrifter. Udf0rte arbejder skal, bl.a. med henblik pa besigtigelse 
fcerdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden. 

6.3. lardledningen skal anlregges og vedligeholdes pa en sMan made, at der ikke er fare for for
urening af vandet eller findes utretheder eller pa anden made valdes ulemper. 

Hvis det konstateres eller rna formodes, at der er utretheder eller andre fejl, skal ejeren s0rge for, at 
installationeme snarest muligt gennemgas og i fOffi0dent omfang bringes i orden for hans bekost
mng. 
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Vandforsyningen kan ligeledes pa baggrund af konstaterede eHer formodede fejl forlange de nrevnte 
aktiviteter - herunder den fOffi0dne udbedring - udf0rt ved ejerens foranstaltning og for hans be
kostning. 

6.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forIange udskiftning afjordledningen ved 
ejerens foranstaltning, nar dette sk0nnes afbetydning for det kommende vandforbrug. 

6.5. Omkostninger til omlregning afjordledning som f0lge afn0dvendige omlregninger afforsy
nings- og/eller stikledning afholdes af grundejeren. 

6.6. Nar en ejer fors0mmer de forpligte1ser, som efter ovenstaende pAhviler ham kan kommunal
bestyrelsen efter indstiHing fra vandforsyningen lade arbejdet udf0re for hans bekostning. 

7. Installationer i bygningcr 

7.1. AIt arbejde vedvandinstallationer skal udf0res af autoriserede vandmestre eller afvandforsy
ningen og skal overholde greldende forskrifter. Udf0rte arbejder skal bl.a. med henblik pa eventuel 
besigtigelse frerdigmeldes til vandforsyningen, der underretter bygningsmyndigheden. 

7.2. Appatater, fiItrepgarrn.aturer m.v.,derJiIslu.tt~$ vandledningsnettet, skal vrere godkendt af 
Boligmillisteriet,13ygge- og Boligstyre1seri (VA-goclkendelse eUer eventuel EU-godkendelse). 

7.3. Hvis vandforsyningen finder, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstil
lende og at dette kan henf0res til srerlige forhold vedr0fende den pagreldende ejendom, kan vand
forsyningen forIange, at der opstilles trykfof0geranlreg i forbindelse med ejendommens ledningsnet 
efter vandforsyningens nrermere forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning. 

7.4. Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at vandinstallationerne rendres 
ved ejerens foranstaltning og for hans bekostning, nar dette sk0nnes af betydning for det kommende 
vandforbrug. 

7.5. Vandinstallationerne skal udf0res, benyttes og vedligeholdes pa en sadan made, at def ikke er 
fare for forurening afvandet eller findes utretheder eHer pa anden made voldes ulemper. Hvis det 
konstateres eller rna formodes, at der er utretheder eHer andre fejl, skal ejeren S0fge for, at installati
onerne snarest muligt gennemgas og i fOffi0dent omfang bringes i orden for hans bekostning. 

Brugeren af en vandinstallation skal snarest anmelde enhver fejl til ejeren. 

Hvis en fejl har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren straks underrette vandfor
syningen am forholdet. 

Vandforsyningen kan paIregge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen 
finder 0nskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sadanne foranstaltninger 
skal til stadighed holdes i god stand, og de rna ikke fjernes eUer rendres uden vandforsyningens til
ladelse. 

6 

http:m.v.,derJiIslu.tt


7 

Vandforbruget skal aftages pa en sMan made, at trykst0d ikke forekornmer og saledes at pludselige, 
kraftige og uoodvendige variationer undgas. 

Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og t0mt for vand. Vandforsyningen 
kan forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt pa forskriftsmressig made pa grundeje
rens bekostning. 

7.6. Nar en ejer fors0mmer de forpligtelser, som efter ovenstaende pahviler ham med hensyn til 
vandinstallationeme, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet 
udf0re for dennes bekostning. 

8. Hovedmalere (afregningsmalere) 

8.1. Der anbringes vandmaler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der rna normalt kun an
bringes een maIer ihver ejendom. 

8.2. Maleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til radighed afvandforsyningen og for
bliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en auto
riseret vandmester pa et :steel, der ergodkendt af vandforsyningen. 

Maleren skal til stadighed vrere let tilgrengelig, let udskiftelig og bekvem at aflrese. 

VandfQrs,yningen kan i srerlige tilfrelde af hensyn til installation, aflresning og vedligeholdelse af 
vandmiUeme krreve etablering af malerbf0nd for ejerens bekostning. 

Malerbf0nde skal vrere forsynet med forsvarligt dreksel og skal ved ejerens foranstaltning hoI des 
rene og sa vidt muligt t0ITe. 

8.3. VandmaIerens st0ITeise og type bestemmes afvandforsyningen ud fra de oplysninger, som 
ej eren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m. v. 

8.4. Hvis forbruget rendres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 saledes, at maIeren 
ikke lrengere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen krreve rnalerinstallationen rendret og maIe
ren erstattet rned en maier af passende st0rrelse for ejerens bekostning. 

8.5. Vandmalere vedligeholdes afvandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig 
over for vandforsyningen i alle tilfrelde, hvor maleren bortkornmer eUer beskadiges, f.eks. ved voId, 
brand, fros(m.v., alene med undtagelse afbeskadigelser, som skyldes slid og relde. Vandforsynin
gen er berettiget til nar som heIst for egen regning at foretage udskiftning af maleren. 

Ejeren rna tale de ulernper, der er forbundet rned, at vandtilf0fslen afbrydes ved maIerudskiftning. 

8.6. Plomberinger, der er anbragt pa maleren, rna kun brydes afvandforsyningen. Hvis plomberin
gen brydes af uvedkommende, og maleren i den anledning efterses og istandsrettes, skal omkostnin
ger herved afholdes af ejeren, ligesorn vandforsyningen kan ansrette et sk0nnet merforbrug. 
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8.7. Opdager ejeren, at der er utretheder eller andre fejl ved en vandmaIer, skal han snarest give 
vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til 
eJeren. 

Der rna ikke g0res fors0g pa opt0ning af en frossen maIer. 

8.8. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at install ere vandmaler, kan 
kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udf0re for hans bekostning. 
Indtil vandmaIer er installeret sker en sk0nsmressig fastsrettelse af forbruget. 

8.9. Vandforsyningen kan forlange afpr0vning af en hovedmaler. Ejendommens ejer kan ved 
skriftlig henvendeise til vandforsyningen forlange at Ia maleren pr0vet. 

Maleren regnes at vise rigtigt, nar dens visning ved 112 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5 % 
fra den virkelige gennern10bsmrengde, og pf0veomkostningeme afholdes i sa faid af den, der har 
0nsket afpf0vningen. 

Hvis fejlen er st0rre end 5 %, afholdes pf0veomkostningeme afvandforsyningen, og vandforsynin
gen foretager efter forhandling med ejeren sk0nsmressig nedsretteise eller fOf0gelse af det maIte 
forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen sk0nner, at malerens fejlvisning har fundet sted. 

8.1 O. Viser det sig uden for de afpf0vningstilfrelde, som er nrevnt i 8.9, at en maIer er kommet i 
uorden, fastsretter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et sk0n over det 
tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens st0rreise. 

9. Bimalere (fordelingsmalere) 

9.1. Vandforsyningen kan tillade opsretning af bimalere. 

9.2. Sadanne bimalere aflreses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle uoverensstemmel
ser mellem ejer og lejer om bimalerens afiresning og visning er vandforsyningen uvedkommende. 
Vandforsyningen har dog til enhver tid ret til at afirese bimaleren. 

9.3. BimcUere kan udlanes fra vandforsyningen i det omfang, vandforsyningen rader over det for
n0dne antal bimalere af passende st0rrelse. 

8.2-7 finder tiisvarende anvendelse for udlante bimalere. 

9.4. Hvis bimaleren ikke udlanes fra vandforsyningen, rna ejeren selv anskaffe den, og bimaleren 
tilh0fer da ejeren. Om disse bimalere grelder f01gende: 

8.2-4 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til bimalemes anbringelse, st0rrelse og type. 
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Ejeren skal s0rge for, at bimaleren til enhver tid er vedligeholdt pa forsvarlig made. Opstar der 
utretheder eller andre fejl ved bimaleren, skal ejeren straks give vandforsyningen meddelelse om 

det. 

De plomber, der er anbragt pa bimaleren, rna kun brydes afvandforsyningen. 

Der rna ikke g0res fors0g pa opt0ning af en frossen bimaler. 

10. Ansogning 

Forinden no get arbejde vedf0rende nye installationer eller rendringer i eller udvidelser afbestaende 
installationer pabegyndes, skal vandforsyningens og kommunalbestyrelsens tilladelse vrere indhen
tet. Ans0gning herom samt om indlregning, afbrydelse eller rendring af stikledninger indgives enten 
pa Danske Vandvrerkers Forenings normalblanketter eller pa kommunens eller vandforsyningens 
srerlige blanketter, der udleveres vederlagsfrit. Ans0gningen skal blandt andet indeholde oplysning 
om vandforbrugets st0rrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller erhvervsbrug. Ans0gningen skal 
vrere bilagt relevant materiale. 

Vandforsyningen kan forlange supplerende oplysninger om vandinstallationerne, dersom det ikke 
findes tilstrrekkeligt belyst ved ans0gningen. 

11. Opretholdelse af tryk og forsyning 

11.1. Vandforsyningen skal til enhver tid tilstrrebe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold 
og b0r opretholde et vandtryk, der g0r almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejen
dornme, der ikke er omfattet afpkt. 7.3. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at holde noget 
mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendornme. 

11.2. Ved aflukning afvandledninger skal der normalt gives ejeme eller deres reprresentanter et 
rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre srerlige forhold foretage af
lukninger uden varsel. 

11.3. Enhver forbruger rna, uden at have krav pa erstatning, tale de ulemper, der matte opsta ved 
svigtende levering som f0lge af ledningsbrud, stf0msvigt eller anden force majeure eller som f01ge 
af ledningslukninger, reparationer og udskylning afledninger m.m. 

11.4. Vandforsyningen kan, uden at der kan g0fes krav pa erstatning herfor, trreffe bestemmelse 
om indskrrenkning afvandforbruget eller visse dele af det, nar den finder, at vandforsyningens drift 
eller hensynet til vandforekomsteme g0r det 110dvendigt, herunder indskrrenkninger med hensyn til 
vanding af haver i t0rkeperioder. Amtsradet kan palregge vandforsyningen at trreffe en sadan be
stemmelse. 

9 



10 

12. Vandspild 

12.1. Vandet fra vandforsyningen rna, bortset fra brand under indsats eUer andre oodstilfrelde, ikke 
benyttes til andet formal eHer i st0rre mrengde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, 
eHer som med rimelighed kan antages at ville fin de sted fra de tilladte installationer. Spild af vand 
ved mangelfuld lukning afvandhaner eIler ved anden uforsvarlig adfrerd er forbudt. 

Rindende vand rna ikke bruges til k01eformal, medmindre der er givet srerlig tilladelse fra vandfor
syningen. 

12.2. Hvis vandspild, som ovenfor nrevnt, foregar fra ledning uden maler, kan forbruget forlanges 
betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag. 

Forbruget viI i sa faId blive fastsat ved vandforsyningens sk0n efter forhandling med ejeren. 

13. Brug af vand fra brandhaner 

Bortset fra indsats ved brand- og andre n0dstilfrelde rna ingen uden forud indhentet tilladelse fra 
vandforsyningen bruge vand fra brandhaner. 

14. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspIigt 

14.1. For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationeme holdes i god og for
skriftsmressig stand, og at del' ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning 
af vandmaler, skal vandforsyningens personale - mod forevisning af legitimation - have adgang 
uden retskendelse til ethvert sted pa en ejendom, hvor der findes vandinstallationer. 

Ejeren skal om fom0dent skaffe sMan adgang. 

14.2. Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal pa forlangende give vand
forsyningen aIle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets st0rrelse. 

15. Driftsbidrag 

15.1. For alt vandforbrug fra vandforsyningens ledningsnet, bortset fra vand til brandsluknings
formal under indsats og de 2 iirlige afpr0vninger afbrandhaneme, betales driftsbidrag, der omfatter 
et bidrag pr. m3 vand og eventuelt et fast arligt bidrag. Vandforsyningen kan forlange oplysning fra 
kommunalbestyrelsen om den forbrugte vandmrengde ved brandslukning. 

15.2. For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1. Vand
forsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag, og at bidraget pr. m3 aftaget vand 
betales efter et forbrug, der anslas af vandforsyningen. 
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15.3 . For sprinkleranlreg og overrislingsanlreg til brandslukningsforrnaI, brandhaner pa privat 
grund og lignende, som norrnalt ikke medf0rer noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, 
der alene omfatter et fast arIigt bidrag. 

16. Betaling af anlregs- og driftsbidrag m.v. 

16.1. Anlregsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte ornkostninger til arbejde ved stikledning 
eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet 
foretage efter pkt. 5.4, 5.5,6.5,6.6, 7.6 eller 8.8, pahviler den, der har tinglyst adkomst til vedkom
mende ejendom. 

16.2. Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtil
f0rslen. Genabning finder f0rst sted, nar det skyldige be10b tillige med renter, beregnet i henhold til 
loy om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandvrerket har 
pligt til at abne for vandet ved ejerskifte, medmindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers 
greld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan ogsa i dette tilfrelde 
forlanges gebyr for genabningen. 

16.3. Betales anlregsbidrag ikke in den den fastsatte frist, kan vandforsyningen nregte at etablere 
tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilf0rslen, hvis lukningen sker 
inden 6 maneder efter seneste pakrav. 16.2,2. og 3. pkt. finder i sa fald tilsvarende anvendelse. Er 
der ikke foretaget afIukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan afIukning ikke ske, med
mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers greld til vandforsyningen enten ved tinglyst de
klaration eller ved aftale. 

16.4. Betales forskudsvis afholdte ornkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist grelder 
tilsvarende regIer, som nrevnt i 16.2 og 3. 

17. Straffebestemmelser 

17.1. Den, der overtrreder vandforsyningslovens § 50 ved ikke at udf0re, benytte eller vedligeholde 
vandindlreg pa forsvarlig made, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme pabud om 
indskrrenkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den ad gang, som vandforsyningens per
sonale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandfor
syningslovens § 84 med b0de. 

17.2. Den, der uden autorisation udf0rer arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er om
fattet afbestemmelseme i greldende autorisationslov, straffes med b0de, jf. vandforsyningslovens § 
84. 

Pa samme made straffes den, der lader de nrevnte arbejder udf0re afpersoner, som ikke efter loven 
er berettiget til det. 

11 
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18. Ikrafttrredelse 

Dette regulativ trreder i kraft den 1. januar 1998, og samtidig ophreves det tidligere regulativ, der 
trMte i kraft 1. januar 1985. 

Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medf0f af vandforsy
ningsloven. 

Bestemmelser i senere lovrendringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes. 

Regulativet odkendes hermed i medf0r af § 55 i "Lov om Vandforsyning" 

JjD~~~ 


yrM den 18. september 1997 

/ Kommunaldirekt0r 


