Vedtægter
.
1
Selskabet er et interessentskab, og det navn er VITTRUP VANDVÆRK I/S.
2.
Selskabets formål er at levere vand til interessenterne og andre forbrugere på bedste og billigste
måde, jfr. Vandværksregulativet.
3.
Ønsker nogen at indtræde som interessent, kan det ske på de vilkår som er anført i regulativ og
takstblad.
4.
Den til interessentskabets formål nødvendige kapital skal skaffes til veje ved ét eller flere lån, for
hvilket/hvilke samtlige interessenter hæfter solidarisk, indbyrdes hæfter de i forhold til
vandafgiften.
Bestyrelsen kan, uden generalforsamlingens samtykke, optage lån, når disse ikke overstiger 50% af
sidste regnskabsårs driftsbidrag.
Som yderligere sikkerhed kan gives panteret i anlægget og evt. kommunegaranti. Opnås
kommunegaranti for optagelse af ovennævnte lån, gælder for selskabets anlæg og drift, at selskabet
er en selvejende institution indenfor kommunen og at denne ikke må lide noget tab ved anlæg og
drift, ej heller deraf nyde direkte økonomisk fordel.
Denne paragraf kan ikke ændres ved nogen generalforsamlingsbeslutning, medmindre de
forpligtelser, der er indgået i henhold til denne, er fyldestgjort.
5.
Når anlægget er fuldt afdraget, tilhører anlæg, bygninger, maskiner og ledninger m.v.
interessenterne, og enhver interessent har andel i anlægget og dets eventuelle overskud og
reservefond i forhold til det beløb, vedkommende betaler i vandafgift.
6.
De til forretningen og afskrivning af anlægskapitalen samt vandværkets drift nødvendige årlige
udgifter bæres af forbrugerne ved de efter takstbladet fastsatte afgifter.
7.
Al betaling, jfr. regulativet, sker til vandværkets kasserer efter den at bestyrelsen vedtagne
betalingsform.
8.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesvalg finder sted hvert år. Hvert år afgår skiftevis 2
og 3 medlemmer, men kan dog genvælges. Enhver interessent er pligtig til at modtage valg.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsen varetager selskabets anliggender, herunder afslutning af kontrakter med entreprenører
om anlæggets udbygning, eller anledning, når der findes grund dertil. Selskabet er bundet ved
bestyrelsens handlinger, og dets medlemmer er solidarisk ansvarlige for alle selskabets forpligtelser.
Bestyrelsen er bemyndiget til at pantsætte selskabets ejendom og øvrige ejendele, efter at være
forelagt og godkendt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter takster jfr. regulativet. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en
protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

9.
Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne, evt. ved antagelse af fornøden teknisk
kontormæssig medhjælp.
10.
De årlige drifts- og anlægsregnskaber for henholdsvis værk og ledningsanlæg revideres af 2
revisorer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen. Regnskabet er fra 1.
oktober til 30. september.
11.
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i 4. kvartal. Indkaldelse sker med 8 dages varsel i mindst ét af de lokale blade eller skriftlig
til hver enkelt. Der aflægges beretninger og foretages valg af bestyrelse og revisorer samt
suppleanter. Afstemning afholdes skriftligt, blot en forlanger det.
Generalforsamlingens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutninger om ændring i selskabets vedtægter eller om selskabets opløsning
kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at mindst tre fjerdedele stemmer for
forslaget. Er det ikke tilfældet, indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med sædvanlig frist
på 8 dage, og denne er da beslutningsdygtig.
Enhver interessent er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hver interessent har én stemme
Pr. tilmeldt ejendom. Der kan ikke mødes i henhold til fuldmagt.
I øvrigt indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling, når bestyrelsen eller en tredjedel af
interessenterne ønsker det, og dens beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed.
12.
Generalforsamlingen ledes af én af generalforsamlingen valgt dirigent. Over det på
generalforsamlingen passerede indføres e kort beretning i en protokol, der underskrives af
dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.
13.
I øvrigt er interessentselskabet underlagt de til enhver tid efter lovgivningen gældende rettigheder
og forpligtelser, hvoraf specielt kan anføres vandforsyningsloven samt regulativ for Vittrup
Vandværk I/S.
14.
Denne vedtægt træder ikraft den 1. oktober 1998, og samtidig ophæves vedtægterne af 21. marts
1983.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 29. september 1998.

Regulativ

1.
Indledende bestemmelser.
1.1
Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v.
(vandforsyningsloven) af Løkken-Vrå kommunalbestyrelse efter forhandling med Vittrup
Vandværk I/S
1.2
Bestemmelserne omfastsættelse af anlægs og driftsbilag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53.
stk. 1. Anlægsbidrag omfatter bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledningsnet og bidrag til
stikledning. Bidragene fremgår af vandværkets takstblad.
1.3
Bestemmelserne om brandforanstaltninger har hjemmel i § 13 i bekendtgørelse af brandlov nr. 641
af 29. december 1976.
1.4
Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vandmestre har hjemmel i lov
nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand og
afløbsledninger.
1.5
Bestemmelserne om vandafledningsafgifter har hjemmel i reglerne for fordeling af udgifterne i
kloakforsyningen i kommunen, jfr. § 27 lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse som
senere ændret.
1.6
Betegnelsen ejer omfatter i dette regulativ såvel grundejeren, der kan være en eller flere personer, et
selskab eller en ejerforening, som ejeren af en ejerlejlighed. Betegnelsen bruger omfatter lejeren i
en beboelses- eller et erhvervslejemål som ejeren af en ejendom eller en ejerlejlighed.
1.7
Ved et vandværks hovedanlæg forstår i dette regulativ dets indvindingsanlæg, råvandsledninger,
vandbehandlingsanlæg, trykforøgeranlæg, beholderanlæg samt hovedledningen til transport af
færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.
Ved vandværkets forsyningsnet forstår ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til
forsyning af ejendommene gennem direkte tilsluttede stikledninger.
Ved en stikledning forstår ledningen fra en forsyningsledning til grænsen af vedkommende grund,
herunder en eventuel stophane af ledningen. Ved en jordledning på en privat grund forstås
stikledningens forlængelse af grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen.
1.8
Ejeren af ejendom, der får vand fra vandværket, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen
om deres forpligtelser efter regulativet.

2.
Vandværkets styrelse.
Vandværket ejes og drives af Vittrup Vandværk I/S.
Om vandværkets styrelse gælder bestemmelserne i selskabets vedtægt, medmindre andet er bestemt
i dette regulativ.
Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandværket, er berettiget og forpligtet til at være medlem af
selskabet. Vandværket kan dog fritage medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke
kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.
3.
Ret til forsyning med vand.
3.1
Enhver ejer, hvis ejendom kan forsynes med vand fra en forsyningsledning, der fører forbi eller ind
over ejendommen, har ret til forsyning med vand til almindelig husholdningsbrug, til almindelig
landbrug (herunder ikke markvanding) og til anden erhvervsvirksomhed, når denne anden
erhvervsvirksomhed benytter vand i mindre omfang.
Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker mod betaling af anlægsbidrag og i øvrigt på de
vilkår, som er fastsat i regulativet og selskabets vedtægt.
3.2
Vandværket bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som
benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål.
Vandværket fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering.
3.3
Etablering af vandindlæg for vandforsyning som reserve for en ejendoms eget
vandindvindingsanlæg kan normalt ikke ventes tilladt.
Vandværket kan dog i undtagelsestilfælde tillade etablering på særlige vilkår.
3.4
Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller
tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandværket forlange, at ejeren betale den
forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i
forbindelse med væsentlige nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af
selskabets vedtægt.
4
Forsyningsledninger..
4.1
Forsyningsledninger anlægges af og tilhører vandværket. Vandværket bestemmer, hvornår
forsyningsledninger skal anlægges.
4.2
I forbindelse med at en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandværket, sluttes til en
forsyningsledning skal ejendommens ejer betale anlægsbidrag til vandværkets hovedanlæg og til
dens forsyningsnet efter satserne i vandværkets takstblad. Bidraget til forsyningsnettet skal betales,
hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre. Hvis en ejendom, der

tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales
ikke anlægsbidrag, med mindre andet følger af 3.4.2 punk.
Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandværket forlange, at
udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for
de ejendomme, der forekommer ved udstykningen. Vandværket kan forlange, at der forud stilles
sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, s snart forsyningsledningerne er anlagt.

4.3
Brandhaner på forsyningsledninger anbringes efter kommunalbestyrelsens anvisning og betales af
kommunen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion
ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendig, merudgifterne
herved betales af kommunen.
4.4
Forsyningsledninger vedligeholdes af vandværket. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde
efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægning af en forsyningsledning som følge af en
vejregulering skal betales af de ejere, der er tilsluttet ledningen.
4.5
Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse
sikres ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme.
5.
Stikledninger.
5.1
Stikledninger anlægges af og tilhører vandværket.
5.2
I forbindelse med tilslutningen af en ejendom til vandværket skal ejendommens ejer betale bidrag til
stikledninger efter satserne i vandværkets taksttabel.
Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledningen anlagt, og der i den forbindelse
anlægges stikledninger til ejendomme, der forekommer ved udstykningen, kan vandværket
forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne.
Vandværket kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betalingen sker, så
snart stikledningerne er anlagt.
5.3
Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning, og der vil i almindelighed kun blive
tilladt en stikledning til hver ejendom. Stikledningen skal normalt indlægges fra
forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).
I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme dog ske gennem en fælles stikledning.
Vilkårene herfor fastsættes af de deklaration, der skal være godkendt af vandværket og skal
tinglyses på de respektive ejendomme ved ejerens foranstaltning og på deres bekostning.
5.4
Vandværket kan omlægge en stikledning, hvis der sker en udstykning, ændringer i forbruget,
foretages ombygningsarbejder på ejendommen eller signende. I så fald må ejendommens ejer betale
omlægningen. Det samme gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.
I øvrigt vedligeholdes stikledninger af vandværket. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde
efter indstilling fra vandværket bestemme, at omlægningen af en stikledning som følge af en
vejregulering skal betales af de pågældende ejendommes ejere.
5.5

Ejendommens ejere skal omgående give vandværket meddelelse om indtrufne eller formodede fejl,
herunder utætheder, ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandanlæg skal snarest anmelde
fejl til ejeren.
5.6
Vandværket kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for
ejendommens ejers regning.

6.
Vandinstallationer.
6.1
Alt arbejde ved vandinstallationer, herunder jordledning på privat grund, skal udføres af
autoriserede vandmestre, eller af vandværket og skal overholde gældende forskrifter.
Udførte arbejder skal færdigmeldes til vandværket, der underretter byggemyndigheden.
6.2
Apparater, filtre og armaturer m.v., der tilsluttes vandledningsnettet, skal være godkendt af
boligministeriet, byggestyrelsen (VA-godkendelse).
6.3
Finder vandværket, at trykforholdene i en ejendom kan ventes at blive utilfredsstillende, kan det
forlange, at der opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens ledningsnet efter
vandværkets forskrifter, men ved ejerens foranstaltning og for hans regning.
6.4
Ved ombygning af en ejendom kan vandværket forlange, at vandinstallationerne ændres ved ejerens
foranstaltning og for hans regning, når dette skønnes ag betydning for det kommende vandforbrug.
6.5
Vandinstallationerne skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke opstår
fare for forurening af vandet eller på andel måde voldes ulemper. Ved konstaterede eller formodede
utætheder eller andre fejl skal ejeren snarest muligt tilkalde en autoriseret vandmester, der snarest
skal bringe installationerne i forskriftsmæssig stand for ejers regning. Brugerne af ejendommen
skal snarest anmelde sådanne fejl til ejeren.
Hvos fejlen har haft betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandværket
om forholdet.
Vandværket kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandværket finder
ønskelig af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, bl.a. til sikring af vandet mod
forurening. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand., og de må ikke fjernes
eller ændres uden vandværkets tilladelse.
Ejeren er forpligtet til at holde ubenyttede installationer aflukket og tømt for vand. Vandværket kan
forlange installationer i ubenyttede bygninger afbrudt på forskriftsmæssig måde.
6.6
Når en ejer forsømmer de forpligtelser, som efter ovenstående påhviler ham med hensyn til
vandinstallationerne kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandværket lade arbejde udføre
på hans bekostning.

7.
Vandmålere
7.1

Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand i større omfang til
erhvervsbrug eller leveres vand til andre særlige formål. Vandværket afgør, om en ejendom i
medfør af denne bestemmelse skal have måler.
Vandværket kan bestemme, at der skal anbringes måler i alle nytilsluttede ejendomme, og at der i
allerede tilsluttede ejendomme skal anbringes måler, hvis ejendommens vandinstallation i øvrigt
skal ændres. Vandværket kan dog i særlige tilfælde fritage for anbringelse af måler.
Vandværket kan endvidere bestemme, at der inden for en nærmere fastsat frist skal være anbragt
målere i alle eksisterende ejendomme, med mindre vandværket i særlige tilfælde fritager for
anbringelse af måler.
Der må normalt kun anbringes én måler i hver ejendom.
7.2
Måleren anskaffes og anbringes ved ejerens foranstaltning. Den forbliver ejerens ejendom.
Anbringelse af måleren skal foretages ved en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af
vandværket. Ejeren skal forevise prøveattest for den anbragte vandmåler. Måleren skal til stadighed
være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse. Målerbrønde skal være forsynet med
forsvarlig dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og tørre.
7.3
Vandmålerens størrelse og type, bestemmes af vandværket udfra de oplysninger, som ejeren har
givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed m.v.
7.4
Hvis måleren ikke passer til forbruget, kan vandværket kræve målerinstallationen ændret og
måleren byttet med en måler af passende størrelse på ejerens bekostning.
7.5
Ejeren skal sørge for, at måleren til enhver tid er vedligeholdt på forsvarlig måde. Opstår der
utætheder eller andre fejl på måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden reparation eller lade
måleren udskifte og skal snarest give vandværket meddelelse om det.
Ejeren skal forevise prøveattest for den reparerede eller nye måler.
Brugeren skal snarest meddele konstaterede fejl ved måleren til ejeren.
7.6
De plomber, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandværket.
7.7
Der må ikke gøres forsøg på optøning af frossen måler.
7.8
Hvis ejeren ikke overholder sin pligt til at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter
indstilling fra vandværket lade arbejdet udføre for hans bekostning.

8.
Bimålere.
8.1
Vandværket kan tillade opsætning af bimålere, hvor det af hensyn til beregning af en
erhvervsvirksomheds vandafledningsafgift er af betydning at kunne måle dele af virksomhedens
vandforbrug. Vandværket træffer afgørelse om aflæsning af disse bimålere.
8.2
Vandværket kan tillade opsætning af bimålere til adskillelse af den erhvervsvirksomheds forbrug fra
andet forbrug. Sådanne bimålere aflæses normalt ved ejerens foranstaltning, og eventuelle

uoverensstemmelser mellem ejer og lejer om bimålerens aflæsning og visning er vandværket
uvedkommende. Vandværket har dog til enhver tid ret til at aflæse bimåleren.
8.3
Bimåler anskaffes og tilhører ejeren. Om disse målere gælder følgende:
7.2-4 findes tilsvarende anvendelse med hensyn til målerens anbringelse, størrelse og type. Ejeren
skal sørge for, at målerne til enhver tid er vedligeholdte på forsvarlig måde.
Opstår der utætheder eller andre fejl ved måleren, skal ejeren straks lade foretage fornøden
reparation eller lade måleren udskifte og skal snarest give vandværket meddelelse om det. Ejeren
skal forevise prøveattest for den reparerede eller ny måler.
Brugeren skal snarest anmelde konstaterede fejl ved måleren til ejeren. De plomber, der er anbragt
på måleren, må kun brydes af vandværket.
Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

9
Ansøgning.
Forinden noget arbejde vedrørende ny installationer eller ændringer i eller udvidelser af bestående
installationer påbegyndes, skal vandværkets og kommunalbestyrelsens tilladelse være indhentet.
Ansøgning herom samt om indlægning, afbrydelse eller ændring af stikledninger indgives for
Vittrup Vandværk I/S på vandværkets særlige blanket, der udleveres vederlagsfrit. Ansøgningen
skal bl.a. indeholde oplysning om vandforbrugets størrelse og art, f.eks. husholdningsbrug eller et
erhvervsforbrug.

10.
Oprettelse af tryk og forsyning.
10.1
Vandværket skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold, men har
dog ingen pligt til at holde noget mindste tryk i vandledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.
10.2
Ved aflukning af vandledninger vil der normalt blive givet ejerne eller deres repræsentanter et
rimelig varsel, men vandværket kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukning
uden varsel.
10.3
Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tage de ulemper, der måtte opstå ved
svigtende levering som følge af ledningsbrud, strømsvigt eller andre force majeure eller som følge
af ledningslukninger, reparation og udskylning af ledninger.
10.4
Vandværket kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om
indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af der, når den finder, at vandværkets drift eller
hensynet til vandforekomster gør det nødvendigt, herunder indskrænkninger med hensyn til vanding
af haver i tørkeperioder. Amtsrådet kan pålægge vandværket at træffe en sådan bestemmelse.

11.
Vandspild.
11.1

Vandet fra vandværket må, bortset fra brand eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål
eller i større mængde end den benyttelse, som vandværket har fastsat, eller som med rimelighed kan
antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af
vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd skal undgås.
Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra
vandværket.
12.
Brug af vand fra brandhaner
.
Bortset fra brand- og andre nødstilfælde må der ikke uden forud indhentet tilladelse fra vandværket
bruges vand fra brandhaner.
13.
Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt.
13.1
For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og
forskriftsmæssig stand, og at der ikke findes vandspild sted, skal vandværkets personale – mod
forevisning af legitimation – have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der
findes vandinstallationer.
Ejeren skal m fornødent skaffe sådan adgang.
13.2
Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandværket
alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.
14.
Kontrol med målere.
14.1
Vandværket kan forlange afprøvning af en måler, der omfattes af afsnit 7. Hvis måleren ejes af
vandværket, kan ejendommens ejer ved skriftlig henvendelse til vandværket forlange at få måleren
prøvet.
Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved ½ og ¼ belastning ikke afviger med mere end
5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveudgifterne afholdes i så fald af den, der har
ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end 5% afholdes prøveudgifterne af målerens ejer, og vandværket foretager
efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug i det
tidsrum, hvor vandværket skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.
14.2
Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 14.1, at en måler er kommet i uorden,
fastsætter vandværket efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor
fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.
14.3
14.1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på bimålere, der har betydning over for det offentlige.

15.
Driftsbidrag.
15.1

For alt vandforbrug fra vandværkets ledningsnet, bortset fra vand til brandslukningsformål, betales
driftsbidrag. For ejendomme, der ikke har vandmåler, er driftsbidraget en fast årlig afgift for vand.
Har ejendommen måler, er driftsbidraget en fast årlig afgift og en afgift pr. kvm. Aftaget vand.
15.2
For vand til midlertidig brug f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter stk. 1.
Vandværket kan dog bestemme, at der ikke betales fast afgift, og at afgiften pr. kvm. Aftager vand
betales efter forbrug, der anslås af vandværket.
15.3
For sprinkleranlæg og overrislingsanlæg til brandslukningsformål, brandhaner på privat grund og
lignende, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, betales driftsbidrag, der alene omfatter en
fast afgift.
16.
Takster
Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag . m.v. fastsættes af vandværket med kommunalbestyrelsens
godkendelse. Taksterne bekendtgøres i takstblad, der vederlagsfrit udleveres fra vandforsyningen.
17.
Vandagledningsafgift
.
For alt vandforbrug betales, ud over driftsbidraget vor vandforbruget, til kommunen en
vandafledningsafgift i overensstemmelse med kommunens regier for fordeling af udgifterne til
kloakforsyning.
18.
Betaling af anlæg- og driftsbidrag m.v.
18.1
Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledninger og
vandinstallationer, som vandværket eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller lader foretage
efter 5.4, 5,6, 6,6 eller 7.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.
18.2
Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandværket lukke for vandtilførslen.
Genåbning finder først sted, når de skyldige beløb med en rente på 2% over Nationalbankens
diskonto er betalt. Vandværket kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som er fastsat i
takstbladet. Hvis ejendommen overdrages til en ny ejer, der ikke har overtages den tidligere ejers
gæld til vandværket, skal genåbning ske – der kan dog i dette tilfælde forlanges gebyr fo
genåbningen.
18.3
Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandværket nægte at etablere tilslutningen.
Er tilslutning sket kan vandværket lukke for vandtilførslen, hvis aflukningen sker inden 6 måneder
efter fristen, 18.2 og 3. pkt., finder i så fald tilsvarende anvendelse. Hvis ejendommen, uden at
aflukningen er sket, er overdraget til en ny ejer, der ikke har overtaget den tidligere ejers gæld til
vandværket, kan aflukning ikke ske.
18.4
Vandafledningsafgifter opkræves af kommunen
19.
Straffebestemmelser.

19.1
Den, der overtræder vandforsyningslovens §50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde
vandanlæg på forsvarlig måde, 51, stk. 1., ved vandspild, 52 ved ikke at efterkomme påbud om
indskrænkning i vandforbruget eller 64 ved at modvirke den adgang, som vandværkets personale
har til en ejendom jfr. regulativets afsnit 6.1, 6.5, 11.1 og 13.1 straffes efter vandforsyningslovens
84 med bøde.
19.2
Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger m.v., som er omfattes af
bestemmelserne i lov nr. 250 af 8. juni 1978, straffes efter lovens 19 med bøde.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven
er berettiget til det.

20.
Ikrafttrædelse.
Dette regulativ træder i kraft samtidig med foranstående vedtægt.
Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af
vandforsyningsloven..

