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1..
1.1

Indledende bestemmelser
Dette regulativ er udferdiget i medfor af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning a v .
(vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgorelse nr. 130 af26. februar 1999, af Broager
Kommunalbesryrelse efter forhandling med Broager, Egernsund, SkodbwL, Skelde,
Dynt-Gammelgab og IHer Vandvserker samt Vemmingbund Vandforsyning.
Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.

1.2

Bestemmelserne om fastsaettelse af anlaegs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

1.3

Bestemmelserne om vandmalere og betaling efter malt forbrug er fastsat i overensstemmelse med Miljo- og Energmnnisteriets bekendtgorelser nr. 525 af 14. juni
1996 om betaling for vand efter maltforbrugnxv. pa ejendomsniveau og nr. 837 af
27. november 1998 om individuel afregning efter malt vandforbrug.

1.4

Bestemmelser om offentliggorelse af det leverede vands kvalitet rav. er fastsat i
overensstemmelse med § 30 i Miljo- og Energiministeriets bekendtgorelse nr. 871 af
21. September 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlasg.

1.5

Bestemmelserne om installationsarbejders udforelse ved autoriserede VVSinstallatoTer er i overensstemmelse med kravene i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om
gasinstallationer og installationer iforbindelsemed vand- og aliobsledninger (autorisationsloven).

1.6

Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i malere er i overensstemmelse med
kravene fastsat i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgorelse nr. 866 af 8. december
1998 om kontrol med vandmalere, der anvendes til maling af forbrug af varmt og
koldt vand.

1.7

Bestemmelserne om brandvaernsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene
fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgorelse nr. 1010 af 11. december
2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering mv.

1.8

I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, nar der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en ellerflereejerlejligheder angiver betegnelsen
ejerne af de enkefte ejerlejligheder. Hvis der pa en ejendom med ejerlejligheder er
tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtasgter om, at ejerforeningen er forpligtet
over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.
Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejJighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, nar ejerforeningen efter det ovenstaende betragtes som ejer, og beboeren af
en tjenestebolig.
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Hvor ejeren af en last ejendom og ejeren af en bygning pa grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en seh/staendig fast ejendom efter tingh/sningslovens §
19.
Ved individuel qfregning efter malt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to
udlejnings- eller andelsenheder beliggende pa et ellerflerematrikelnumre, der i folge
notering i matriklen skal holdes forenet.
Betegnelsen enhed angiver den enkefte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.
Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmaessige indehaver af retten til at benytte
en enhed.
Ved vandforsyningens hovedanlceg forstas i dette regulativ dens indvindingsanlaeg,
ravandsledninger, vandbebandlingsanlaeg, pumpeanlaeg, herunder trykforogeranlaeg
til saarlige trykzoner i ledrjingsnettet, beholderanlaeg samt hovedledninger til transport afferdigbehandletvand til forsyningsnettet.
Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstas lexlningssystemet til transport af
ferdigbehandlet vand tilforsyningaf ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.
Ved stiMedning forstas ledningenfraforsyningsledningen til graensen af vedkommende grand, herunder en eventuel afsr>ammgsanordrjing pa stikledningea Ved
Landbrugsejendomme forstas ved (graaisen af grand) selve den bebyggede matrikel.
Ved vandinstallationer forstas alle installationer fra stildedningens forkengelse, som
er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.
Ved jordJedninger forstas ledningsinstallationer i jord, fra stMedningens forlaengelse
og frem til bebyggelse pa grunden.
Ejeren af en ejendom, der far vandfravandforsyningen, skal underrette eventuelle
brugere af cjendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle
forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.

Vandforsyningens styrelse
Vandvaerkerne ejes og drives afforannaevnteAndelsselskaber, undtagen Vcmmingbund, der aftager vand fra Broager Vandvasrk, men drives af et forsyningsselskab
(forening )
Enhver ejer, hvis ejendom er tilshittet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til
at vaere medlem af selskabet. Vandforeyningen kan dog efter ansogningfritagefor
medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan vaere medlemmer, har
ret til at optages som forbrugere, eventuelt pa saerlige betingelser.

Takster for anlasgsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer mv. fastsaettes af vandforsyningen, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen
i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53.
De godkendte takster bekendtgores i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vand
forsyningen.

Ret til forsyning med vand
Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandfoi-syningens naturlige foi-synmgsomrade, har
ret til forsyning med vand til almindeligt hiisholdningsforbrug, til institutioner, til
almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbmgsafgroder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.
Indlaeggelsen af og forsyningen med vand sker pa de vilkar, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.
Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i storre omfang, og vand til sprinklerankeg til brandslukningsformal, jf. dog bestemmelserne i bekendtgorelse om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. Vandforsyningen fastsaetter i hvert enkek tilfaelde vilkarene for en sadan levering. Vilkarene fastsaettes i en skriftlig aftale, der
skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
Indlaeggelse af og forsyning med vand fra vandforsyningen, som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlaeg, kan normalt ikke forventes tilladt.
Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfaelde tillade etableringen pa szerlige vilkar.
Vandforbruget skal aftages pa en sadan made, at tryksted ikke forekommer og saledes, at pludselige og unodvendige variationer undgas.

Forsyningsledninger
Forsyningsledninger anlaegges af, vedligeholdes af og tilhorer vandforsyningen.
VandTorsyningen bestemmer, hvornar forsynmgsledninger skal anlaegges, jf. dog
vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48.
Vandforsyningsledninger ma ikke anlaegges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.
Hvis forsynmgsledninger fremfores over privat grund, skal retten til deres ankeg,

benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinghyses pa de respektive ejendomme.

5.

Stikledninger

5.1

Stikledninger med eventuelle atspaerringsanordnniger anlaegges af, vedligeholdes af
og tilhorer vandforsyningen. Ah arbejde med stikledninger skal udfores af autoriserede WS-installatorer eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i Byog Bolignrinisteriets bekendtgorelse nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelsefrakrav
om autorisation for sa vidt angar gas- og vandforsyningsvirksornheder og ejere af aftefbsanlaeg.

5.2

Hver ejendom skal have sin sasrskilte stiWedning. StiWedningen skal normalt indlaeggesfraforsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen bar facade
(adgangsvej). Dog kan der ved sammenlaegning afflereejendomme eller ved storre
eksist. ejendomme gives dispensation til flere stMedninger.
Hvis stikledningfremferesover privat grund, skal retten til dens anlaeg, benyttelse og
vedfigeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses pa den/de respektive ejendomme.

5.3

Vandforsyningen kan omlaegge en stikledning ved udstykning, om- eller tilbygningsbygningsarbejder, a^ndringer i forbruget eller lignende, som indebaerer, at stikledningsdimensionen bor aendres. I sa laid ma ejendommens ejer afholde udgifterne til
omlaegningen. Tilsvarende gaelder, hvis ejeren selv onsker stikledningen omlagt.

5.4

Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejers regning.

5.5

Ejer af en ejendom skal omgaende give vandforsyningen meddclelse om indtrufhe
eller formodede fejL, herunder utaetheder ved stikledninger og stophaner.

6.

Opretholdelse af tryk og forsyning

6.1

Vandforsyningen skal til enhver tid tilstraebe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gor almindeligt vand forbrug muligt i
samthge tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til
at opretholde noget rnindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.

6.2

Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repraesentan-
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ter et rimeligt varseL men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre saerlige
forhold foretage aflukninger uden varsel.
Enhver forbruger ma uden at have krav pa erstatning tale de ulemper, der matte opsta
ved svigtende levering som Mge af mangier ved anlaegget og disses afhjaelpning, ved
vedligeholdelsesarbejder vedrorende anlaegget, herunder ved ledningsbrud, stramsvigt og anden force majeure, eller ved ledningsmloiinger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.
Vandforsyningen kan, uden at der kan gores krav pa erstatning herfor, traeffe bestemmelse om mdskraerikning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskraenlaiing med hensyn til vanding af haver mv., nar vandforsyningens drift eller
hensynet til vandforekomsterne gor det nodvendigt. Amtsradet kan palaegge vandforsyningen at traeffe en sadan bestemmelse.

Vandforsyning til brandslukning
Etablering og vedligeholdelse af brandhaner pa foi^yningsledninger skal ske efter
kornmunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres
runktion ved brandslukning anlaegges med storre ledningsdimension end ellers nodvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.
Ved omkegning af en forsyrungsledning afholder kommunalbestyrelsen udgifterne til
flytning og tilslutning af brandhaner pa forsyningsledningen.
Bortset fra indsats ved brand mv. og andre nodstilfaelde ma ingen bruge vand fra
brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.

Vandinstallationer
Generelt vedrorende vandinstallationer

Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhorer grundejeren, j f dog 9.4
og 9.6 angaende afregningsmalere.
Alle udgifter vedrorende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.6 og
9.15, 4. punktum angaende afregningsmalere.
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning pa grunden ikke er den samme, jf. 1.8, 5. punktum afholdes udgifter vedrorende vandinstallationer af ejeren af
bebyggelsen pa grunden.

8.1.2

Inden ivaerksaettelse af vandmstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra den lokale bygningsmyndighed hos komrnunen i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og
bygningsreglementerne (Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for smahuse, 1998).
Arbejder med nyanlaeg og vaesenflig aendring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlaeg, regnvandsanlaeg med mere, hvor
svigtende tilbagestrarnningssikring kan udgore en risiko forforureningaf vandforsyningsanlaegget, skalferdigmeldestil vandforsyningen.

8.1.3

Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmalere, ma kun
udfores af autoriserede VVS-installatorer, jf. dog By- og Boligrninisteriets bekendtgorelser nr. 68 af 1. februar 2001 om undtagelser fra krav om autorisation som W S installator til ud&relse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for sa
vidt angar gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af aflobsanlaeg.
Installationer for vand skal ud&res efter den godkendte Norm for vandinstallationer
(DS 439 / 2000) rnedmindre bygningsmyndigheden bar godkendt andet.

8.1.4

Fabriksfremstillede produkter, der indgar i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten vaere
a) godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen (VA-godkendt),rnedmindredet pagaeldende produkt er undtaget ifolge de til enhver tid gaeldende bestemmelser om
godkendelsesordningen, eller
b) forsynet med CE-maerke, der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europaeisk teknisk godkendelse, eller
c) omfattet af en af Erhvervs- og Boligstyrelsen godkendt godkendclses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificermgsordning.

8.1.5

Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes pa en sadan made, at der ikke er
fare for forurening af vandet,fihdesutaetheder eller pa anden made give anledning til
gener.
Hvis det konstateres eller ma formodes, at der er utaetheder, herunder utaethed pa
jordledning, eller andre fejL skal ejeren sorge for, at vandinstallationen snarest muligt gennemgas og i fornodent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde
konstaterede eller formodede fejl til ejeren.
Hvis fejlen har betydning for cjendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandforsyningen om forholdet.

8.1.6

Vandforsyningen kan palaegge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningenfinderonskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion.
Sadanne forarjstalrninger skal til stadighed holdes i god stand, og de ma ikke fjernes
eller aendres uden vandforsyningens tilladelse.

8.1.7

Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tomt for vand.
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Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes
pa forskriftsrnaessig made.
8.1.8

Forsommer ejer de forpligtelser, som efter ovenstaende samt efter nedenstaende 8.2.,
8.3, 9.2, 1. punktum og 9.8 pahviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan
kommunalbestyrelsen efter anmodning fra vandforsyningen lade arbejdet udfere pa
hans bekostning.

8.2

Vandinstallationer m.v. i jord

8.2.1

Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordjedningen aendres, hvis det anses for nodvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.

8.2.2

Udgifter til omkegning afjordledning, somfelgeaf nodvendig omlasgning af forsynings- og/eller stildedning, afholdes af grundejeren.

8.2.3

Malerbronde skal udfores saledes, at vandmaleren holdes frostfri.
Bronden skal vaere forsynet med et forsvarligt daekseL og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og sa vidt muligt tor.

8.3

Vandinstallationer i bygninger

8.3.1

Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henfores til saerlige forhold vedrorende den pagaeldende
ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter naermere angivne forskrifter skal
opstilles et trykforogeranlaeg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer, men
ved ejerens foranstaltning og for bans bekostning.

9.

Afregningsmalere

9.1

De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1-8.1.4 finder tilsvarende
anvendelse for installationer til forbragsmaling.

9.2

Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en maler til brug for afregmhg af ejendommens samlede vandforbrug.
Der ma kun anbringes en afregningsmaler pa hver ejendom,rnedmindreder er truffet
aftale med vandforsyningen om andet.

9.3

Afregningsmaleren anbringes i bygning eller malerbrond efter vandforsyningens
naermere anvisning. Malerbronde placeres pa privat grund — normalt ca. 1,00 m fra
skeL
Maleren skal til stadighed vaere let at aflaese og udskifte.
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9.4

A fregningsmalercn stilles til radighed af vandforsyningen og fbrbliver vandforsyningens ejendom.

9.5

Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflaese afregningsmalere.

9.6

Afregningsmalere vedligeholdes af vandforsyningen ogfi>rdennes regning. Vandforsyningen er berettiget til nar som heist for egen regning at udskifte og kontrollere
malere.
Ejer og bruger ma tale de ulemper der erforbundetmed, at vandtilforslen afbrydes
ved udsldffning af maleren.

9.7

Afregningsmalerens storrelse og type bestemmes af vandforsyningen udfrade oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbmget til erhvervsvirksomheder mv.

9.8

Hvis vandforbruget asndres i forhold til det af ejeren tidligere opb/ste jf. 9.7, saledes
at afregningsmaleren ikke laengere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen
forlange malerinstallationen asndret, sa maleren kan udskiftes med en maler af passende storrelse.

9.9

Ejer er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en afregningsmaler, hvis
den er bortkommet eller er blevet beskadiget, feks. ved void, brand,frostmv. Dette
gadder ikke ved almindelig slitage.

9.10

Opdager ejeren, at der er utaetheder eller fejl ved en afregningsmaler, skal han snarest
give vandforsymngen meddelelse herom Brugere af en ejendom skal snarest melde
konstaterede fejl til ejeren.

9.11

Ejer og bruger ma ikke foretage indgreb i afregningsmaleren, bryde plomben eller pa
nogen made pavirke malerens korrekte runktion. Der ma ikke gores forsog pa optoning af enfrossenmaler.
Udgifter til eftersyn og istandsaettelse eller udskiftning af en maler somfelgeaf indgreb jf. ovennaevnte afholdes af ejeren.

9.12

Beslutning om at overga fra faelles til individuel afregning med vandforsyningen skal
meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen og vandforsyningen.

9.13

For ejendomme, hvor der er indgaet aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter malt forbrug i de enkelte enheder, overgar ejerens ansvar, rettigheder
og pligter for disse malere til brugerne af enhederne.

9.14

Afregningsmalere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den maletekniske kontrol der er fastsat i bekendtgorelse om kontrol med vandmalere, der anvendes til maling afforbrugaf varmt og koldt
vand, og de maletekniske forskrifter bekendtgorelsen henviser tiL
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9.15

Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforeyningen forlange at fa kontrolleret afregningsrnalereris nojagtighed.
Maleren anses for at vise rigtigt, nar dens visning ligger indenfor de maksirnalt acceptable graenser for maleunojagtighed, som er fastsat i bekendtgorelse om kontrol
med vandmalere, der anvendes til maling af forbrug af varmt og koldt vand, og de
maletekniske forskrifter bekendtgorelsen henviser til.
Hvis malerens visning ligger inden for de acceptable graenser for maleunojagtighed,
afholdes udgifterne til provningen mv. af den, der har onsket aforovningen.
Hvis malerens visning ligger uden for de acceptable graenser for maleunojagtighed,
afholdes udgifterne til provningen mv. af vandforsyningen.
Efter forliandling med ejeren foretager vandforsyningen en skonsmaessig nedsaettelse
eller forhojelse af det malte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skonner,
at fejlvisningen har fundet sted.

10.
10.1

Vandspild
Vand fra vandforsyningen ma, bortset fra brand under indsats eller andre nodstilfelde, ikke benyttes til andet formal eller i storre maengde end den benyttelse, som
vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at villefindested
fra de tilladte vandinstallationer.
Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfaerd er ikke tilladt.
Rindende vand ma ikke bruges til koleformal, rnedmindre vandforsyningen har givet
saerlig tilladelse hertil.

10.2

Hvis vandspild, som ovenfor naevnt, foregar fra vandinstallationer for afregningsmaleren, kan vandspildet forlanges betah af ejendommens ejer ud over det alrnindelige
driftsbidrag.
Storrelsen af vandspildet vil i sa faJd blive fastsat ved vandforsyningens skon efter
forhandling med ejeren.

11.
11.1
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Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og
forskriftsmaessig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og

udsldftning af vandmalere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted pa en ejendom, hvor der Andes vandinstallationer.
Ejeren skal om fornodent skaffe sadan adgang.
11.2

Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal pa forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets storrelse.

11.3

Vamlforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvagning af nojagtigheden af vandforsyningens malere til forrmigsafregning og er forpligtet til at bekendtgore kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilshittede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ccndringer i kontrolsystemet.
For vandvaerker med ferre end 100 malere kan disse malere nedtagesfor"cassation
efter maksimalt 8 ar fra partiets opsastning uden, at der udfores stikprovekontrol. For
at dette er acceptabelt, skalfolgendevaere opfyldt:
1) Alle malere skal nedtages samtidig (inden for et ar).
2) Der ma ikke have vaeret indikation af problemer i driftsperiodea
3) Vandforsyningen skal kunne dokumentere ibrugvaerende maleres kvalitet.

11.4

Vandforsyningen har pligt til at stille den nodvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til radighed for forbrugerne.
Mindst 1 gang om aret skal vand forsyningen offentliggore
• opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner,
• en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder vaerdier for alrnindelige parametre og vaerdier for parametre af saertig lokal betydning.
• overskridelser af gaeldende kvalitetskrav for drikkevand.

12.

Anlaegsbidrag

12.1

Anlaegsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlaeg, et bidrag til
forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning.
Bidragene skalfremgaaf vandforsyningens takstblad. Anlaegsbidrag for ejendomskategorier mm., som undtagelsesvis ikkefremgaraf takstbladet, skal godkendes af
kommunalbestyrelsen.

12.2

Nar en ejendom, der ikke tidligere har faet vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet,
skal der betales anlaegsbidrag til vandforsyningen.

12.3

Bidraget til forsyrnngsledningsnettet skal betales hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller aeklre.
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12.4

Hvis en ejendom, der tidligere har faet vand fra en aeldre forsynmgsledning, sluttes til
en ny forsyrimgsledning, betales ikke anlaegsbidragrnedmindreandetfolgeraf 12.9.

12.5

Nar et udstykningsforetagende onskerforsyningsledningeranlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlaegsbidrag til hovedanlaegget og
til forsynmgsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen.
Vana^orsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, sa snart forsynmgsledningerne er anlagt.

12.6

Nar et udsrylaiingsforetagende har onsket forsyningsledninger anlagt, og der i den
forbindelse anlaegges stikledninger til de ejendomme, derfremkommerved udstykningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til
stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker, sa snart stikledningerne er anlagt.

12.7

For levering af vand til midlertidigt forbrug, feks. byggebrug, kan vandforsyriingen
fastsaette et anlaegsbidrag til daekning af de udgifter, der er forbundet med etablering
og reetablering af den midlertidige leverance.

12.8

Hvis forudsaetningerne for et fastsat og betalt anlaegsbidrag aendres somfolgeaf en
senere om- eller tilbygning eller aendret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange at ejeren betaler den forogelse af anlaegsbidraget der svarer til aendringen.
Det medforer ikke nogen aendring i tidligere betalte anlaegsbidrag, nar feks. at lejlighederne i en ejendom aendres til andels- eller ejerlejligheder, eller at vaerelser pa plejehjem ombygges til plejelejligheder.

12.9

Vandforsyningen kan forlange ekstra anlaegsbidrag i forbindelse med vaesentlig nyinvestering i vandforsyningsanlaegget.

13.

Driftsbidrag

13.1

For alt leveret vand betales driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsforrnal
mv. under indsats og aforovninger af brandhaner.
Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m vand og eventuelt tillige et fast arligt bidrag.
Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har pabegyndt
leveringen af vand til ejendommen. Bidragene skalfremgaaf vandforsyningens
takstblad.
3

13.2

For ejendomme, hvor forsyrjmgsmulighed efter ejers onske er etableret, men hvor der
ikkeforefindesvandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter
et fast arligt bidrag.

13.3

For vand leveret til midlertidigt brug, feks. byggebrug, betales driftsbidrag efter
13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag.
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13.4

For sprirdderanlaeg, overrislingsankeg og andre anlaeg til brandslukningsforrnal, som
normalt ikke medferer noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene
omfatter et fast arligt bidrag.

13.5

For vandspildforarsagetaf brud pa skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformaL kan ejeren af en ejendom anmode vandforeymngen om eftergivelse for statsafgrften af ledningsfort vand. Nar vandforsyningen modtager en sadan anmodning,
skal vandforsyningen indsende en skriftlig og begrundet anmodning om eftergivelse
til de statslige told- og skattemyndigheder. Betingelserne for eftergivelse af statsafgiften ved vandspildfremgaraf lovbekendtgorelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsfort vand, j£ lov nr. 338 af 16. maj 2001 om asndring af lov om afgift
af ledningsfort vand (Godtgorelse ved vandspild mv.).

13.6

Er en afregningsmaler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utaetheder eller fejl ved maleren, fastsaettes driftsbidraget af vandforsyningen efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skonnet vandforbrug i det tidsrum, hvor malingen skonnes at have vaeret i uorden.

14.

Betaling af anlaegs- og driftsbidrag

14.1 Anlaegsbidrag og driftsbidrag pa ejendomsniveau

14.1.1 Anlaegsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har
foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, pahviler den, der har tingbyst
adkomst pa vedkommende ejendom
Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning pa grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en seb/staendig fast ejendom efter tinglysningslovens §
19.1 sadanne tilfaelde pahviler anlaegsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stiMedning ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer pahviler ejeren af bygningen.
14.1.2

Betales anlaegsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen
naegte at etablere tMutningen.
Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilforslen, hvis lukning sker
inden 6 maneder efter den fastsatte betalingsfrist. GenSbningfinderforststed, nar det
skyldige belob tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket
betaling mv. er betalt.
Vandforsyningen kan forlange, at der for genabning betales et gebyr, som skal fremga af takstbladet.
Vandforsymngen har pligt til at abne for vandtilforsel ved ejerskifte,rnedmindreden
ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget

den tidligere ejers gaeld til vandforsyningen. Der kan ogsa i dette tilfaelde forlanges
gebyr for genabningen.
Hvis aflukning af vandtilforslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny
ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gasld, ma aflukning ikke foretages.
14.1.3 Driftsbidrag skal pa opkraevningen opfores med saerlige poster for hver art af afgift.
Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandforsyningen lukke
for vandtilforslen. Genabning finder forst sted, nar det skyldige belob tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mv. er betalt. Der kan
ogsa i dette tilfeelde forlanges gebyr for genabningen.
Vandforsyningen har pligt til at abne for vandtiftorsel ved ejerskifte,rnedmindreden
ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget
den tidligere ejers gaeld til vandforsyningen. Der kan ogsa i dette tilfaelde forlanges
gebyr for gerabning.
14.1.4

Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter jf. 14.1.1 ikke inden den
af vandforsyningen fastsatte frist, gaelder tilsvarende bestemmelser, som anfert i
14.1.2 og 14.1.3.

14.2 Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgorelse om individuel af
regning efter malt forbrug

14.2.1

Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle
afregning skal pabegyndes senest 5 maneder efter, at vandforsyningen har modtaget
skriftlig anmodning herom fra ejeren.
Ved overgang fra felles til individuel afregning af driftsbidrag skal vandforsyningen
underrette ejendommens ejer, de enkelte brugere og kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgangen.

14.2.2

r^riftsbidrag skal pa opkraevningen opfores med saerlige poster for hver art af afgift.

14.2.3 Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet.
Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan
vandforsyningen kraeve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgore et belob
svarende til et ars driftsbidrag for enheden.
Nar det skyldige belob, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering
af vandforsyningen og eventuel deposkumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mv., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genabning finde sted.
Ved fraflytning af en enhed haefter brugeren for betaling af driftsbidrag mv. indtil
maleraflaesning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgorel13

sen vedrorende driftsbidrag mv.
14.2.4

Ejendommens ejer skal med 8 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om
ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende mderretning haefter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.

14.2.5

Nar en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen abne for vandet.

14.2.6

Ejendommens ejer haefter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for
faellesforbrug samt for eventuek spild fra vandinstallationer uden for enhederne.

15.

Straffebestemmelser

15.1

Den, der overtraeder bestemmelserne i vandforeyningslovens § 14a, stk. 4, ved at
anlaegge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyrnngsplan, § 50 ved
ikke at udfore, benytte eller vedligeholde vandindkeg pa forsvarlig made, § 51, stk.
1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme pabud om mdskraenkning i vandforbruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandfo rsyningcns personale har
til en ejendom, jf. regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.3, 8.1.4., 10.1 og 11.1, straffes efter
vandforsyningslovens § 84 med bode.
Pa samme made straffes den, der undiader at installere en afregningsmaler pa vandforsyningens foranledning, den der undiader at stille information til radighed eller at
offentliggore denne, den der ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gentagne gauge undiader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed, jf. regulativets afsnit 9.2,1. punktum, 11.4,14.2.1,2. punktum og 14.2.4, 1. punktum

15.2

Den, der uden autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed udforer
arbejde med installationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i
lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer iforbindelsemed
vand- og affobsledninger, straffes med bode efter lovens § 25.
Pa samme made straffes den, der lader de naevnte arbejder udfore af personer, som
efter loven ikke er berettiget til det.

15.3

Ejere og brugere som foretager indgreb i malere, der er omfattet af bestemmelserne i
Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgorelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol
med vandmalere, der anvendes til maring af forbrug af varmt og koldt vand, bryder
plomben eller pa anden made pavirker malerens korrekte funktion, straffes med bode
efter bekendtgorelsens § 19.
Pa samme made straffes overtraedelse regulativets 11.3.
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16.

Ikrafttraedelse

Dette regulativ trasder i kraft den
• &k . 2 o o <$""
Samtidig ophaeves det tidligere regulativ af 1. januar 1997
Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfer af vandforsyningsloven.
•Bestemmelser i senere lovsendringer, der stricter mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Broager Byrad, den

J<prn Lehmann Petersen
jrgmester
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Breum
kommunaldirektor

