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Normalregulativfor BremdalVandvrcrk
1. Indledendebestemmelser
1.1 Dette regulativer udfardigeti medfsraf $ 55 i lov nr. 299af 8.juni 1978om vandforsyningmv.
jf. lovbekendtgorelse
(vandforsyningsloven)
nr. 337af 4. juli 1985,somsenestandret ved lov nr.
efterforhandlingmedBremdal Vandvrrlc
402af la. juni 1995af Struer kommunalbestyrelse
1.2 Bestemmelserne
om fastsettelseaf anlags-og driftsbidraghar hjemmeli vandforsyningslovens
$
og bidragtil
53, stk. 1. Anlagsbidragomfatterbidragtil hovedanlag,bidragtil forsyningsledningsnet
stikledning.Driftsbidragomfatteret bidragpr. m3 vandog eventueltet fastirligt bidrag.Bidragene
fremgir af vandforsyningens
takstblad.
og betalingefterforbrugharhjemmeli Miljo- og
1.3 Bestemmelserne
om vandmfllere
juni 1996om betalingfor vandeftermilt forbrugm.v. pi
14.
af
Energiministeriets
bekendtgorelse
jf. $ 55 stk. 6.
ejendomsniveau,
harhjemmeli lov nr. 1054af 23. december
om brandvarnsforanstaltninger
1.4 Bestemmelserne
medseneste
andringvedlov nr. 380af 14.juni 1995.
1992om civilt beredskab
har hjemmeli
vandmestre
udfsrelseved autoriserede
1.5 Bestemmelserne
om installationsarbejders
medvand-og
i forbindelse
og installationer
lov nr. 250 af 8.juni 1978om gasinstallationer
1991.
aflsbsledninger
somsenestandretvedlov nr. 936af 29.december
ejeri detteregulativ
angiverbetegnelsen
1.6 Nir der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold,
ejerneaf de
betegnelsen
flere
angiver
grundejeren.
med
en
eller
ejerlejligheder
For ejendornme
i
er tinglystenbestemmelse
Hvis der pi en ejendommedejerlejligheder
enkelteejerlejligheder.
anses
for
vandforsyningen,
forpligtet
over
er
vedtagterom, at ejerforeningen
ejendommens
bestemmelser.
dog somejerefterregulativets
ejerforeningen
eller en
Betegnelsen
brugeromfatterlejerenaf enlejlighedherunderbeboereaf en andelslejlighed
efter
nir ejerforeningen
ejerenaf en ejerlejlighed,
ejendom,forpagterenaf en erhvervsvirksomhed,
afen tjenestebolig.
betragtessomejerog beboeren
detovenstiende
Der henvisesiowigt til deni 1.3navntebekendtgsrelse
$ l, stk. l.
hovedanlagforstis i detteregulativdensindvindingsanleg,
1.7 Ved envandforsynings
pumpeanleg,
herundertrykforogeranlagtil sarlige
vandbehandlingsanleg,
rivandsledninger,
til transportaf fardigbehandletvand
samthovedledninger
beholderanlrcg
trykzoneri ledningsnettet,
til forsyningsnettet.
til transportaf ferdigbehandlet
forstis ledningssystemet
forsyningsledningsnet
Ved vandforsyningens
gennemdirektetilsluttedestikledninger.
vandtil forsyningaf ejendommene
grund,
til gransenaf vedkommende
Ved en stikledningforstis ledningenfra enforsyningsledning
pi stikledningen.
herunderen eventuelafsparringsanordning

forlangelsefra grundensgransetil
Ved enjordledningpi privatgrundforstis stikledningens
pi ejendornmen.
bebyggelsen
1.8 Ejerenaf en ejendom,der frr vandfra vandforsyningen,
skalunderretteeventuellebrugereaf
ejendommen
om deresforpligelserefterregulativet,menejerener i alleforholdansvarligover for
vandforsyningen.

2. Vandforsyningensstyrelse
Bremdal Vandvrrk ejesog drivesaf Bremdal Vandvrrlc
Enhverejer,hvis ejendomer tilsluttetvandforsyningen,
er berettigetog forpligtettil at vere medlem
ligesomejere,der
kandog efteransogning
fritagefor medlemskab,
af selskabet.
Vandforsyningen
har ret til at optagessomforbrugere,eventueltpe
efterforholdetsnaturikke kanvpre medlemrner,
serligebetingelser.
og skalgodkendesaf
Taksterfor anlegsbidragog driftsbidragmv. fastsattesaf vandforsyningen
jf. vandforsyningslovens
i denkommune,hvor vandetforbruges,
kommunalbestyrelsen,
udleveresaf vandforsyningen.
i et takstblad,dervederlagsfrit
$ 53. Taksternebekendtgores
i selskabets
vedtager.
styrelsegalder i ovngtbestemmelserne
Om vandforsyningens

3. Ret til forsyningmedvand
har ret til
naturligeforsyningsomride,
3.I Enhverejer,hvisejendomliggeri vandforsyningens
forsyningmedvandtil almindelighusholdningsbrug,
til almindeliSlandbrug(herunderikke
nir denneandenvirksomhedbenytter
markvanding),
til institutionerog andenerhvervsvirksomhed,
vandi mindreomfang.
Indlaggelsenaf og forsyningenmedvandskerpi devilkir, somer fastsati regulativetog selskabets
vedtagter,og mod betalingeftergodkendttakstblad.
som
i hvilketomfangdenkanleverevandtil erhvervsvirksomhed,
3.2 Vandforsyningen
bestemmer,
Vandforsyningen
til brandslukningsformil.
benyttervandi stsrreomfangog vandtil sprinkleranlag
fastsatteri hvert enkelttilfalde vilkirene for en sidanlevering.Vilkirene fastsattesi en skriftlig
aftale,somskalgodkendesaf kommunalbestyrelsen.
3.3 Etableringaf vandindlegfra vandforsyningen
somreseryefor en ejendomseget
kan normaltikke ventestilladt.
vandforsyningsanleg
pi serligevilkir.
kan dog i undtagelsestilfalde
tilladeetableringen
Vandforsyningen
for de fastsatteog betalteanlagsbidrag
rendresved senereom- eller
3.4 Hvis forudsatningerne
forlange,at ejerenbetaler
kanvandforsyningen
af ejendommen,
tilbygningeller andret anvendelse
For
at
ovennavnte
andringerkan
der
svarer
til
andringen.
denforogelseaf anlagsbidragene,

Det
skaldeforirsageenvesentligstigningi vandforbruget.
medfsreforhojelseaf anlegsbidraget,
til
andres
i
ejendom
lejlighederne
en
at
anlagsbidrag,
betalte
medfsrerikke nogenendring i tidligere
i forbindelsemed
kanforlangenyt anlagsbidrag
Vandforsyningen
andels-eller ejerlejligheder.
vedtagter.
andet
fremgir
af selskabets
medmindre
vasentlignyinvesteringi vandforsyningsanlagget,

4. Forcyningsledninger
Vandforsyningen
af og tilhorervandforsyningen.
anlaggesa[, vedligeholdes
4.1 Forsyningsledninger
jf.
skalanlaeges, dog vandforsyningslovens
hvornir forsyningsledninger
bestemmer,
$$, 29 og 4548.
mt ikke anleggesi stridmedvedtagnevandforsyningsplaner.
Vandforsyningsledninger
4.2 lforbindelse med at en ejendonqder ikke tidligerehar filet vandfra vandforsyninger\sluttestil
hovedanlagog
til vandforsyningens
ejerbetaleanlagsbidrag
skalejendommens
enforsyningsledning,
takstblad.Bidragettil
i vandforsyningens
eftersatserne
til densforsyningsledningsnet
tilsluttes,er nyanlagt
skalbetales,hvadentendenledning,somejendommen
forsyningsledningsnettet
ellereldre.
Hvis en ejendorqder tidligerehar filet vandfra enaldre
medmindreandet
betalesikke anlagsbidrag,
sluttestil en ny forsyningsledning,
forsyningsledning,
folgeraf punkt3.4,3 punktum.
at
bestemme,
kan dog i sarligetilfalde efterindstillingfra vandforsyningen
Kommunalbestyrelsen
skalbetalesaf de ejere,der er
somfolgeaf envejregulering
omlagningaf en forsyningsledning
tilsluttetledningen,ellerde der har snsketvejreguleringen'
forlange,at
arlag!'kanvandforsyningen
snskerforsyningsledninger
Nir et udstykningsforetagende
for
og til forsyningsledningsnettet
til hovedanla,gget
betaleranlegsbidrag
udstykningsforetagendet
forud
kanforlange,at der
Vandforsyningen
der fremkornmerved udstykningen.
de ejendomme,
er anlagt'
forsyningsledningerne
snart
sker,
si
stillessikkerhedfor betalingen,og at betaling
anvisningog betalesaf
efterkommunalbestyrelsens
anbringes
4.3 Brandhanerpi forsyningsledninger
af hensyntil deresfunltion
kan forlange,at forsyningsledninger
kommunen.Kommunalbestyrelsen
nodvendigt;
ellers
end
anlaggesmedstsrreledningsdimension
vedbrandslukning
kommunen.
af
herved
aftroldes
meromkostningerne
til
omkostningerne
afholderbrandmyndigheden
I forbindelsemedomlegningaf vandledninger
medtilhsrendeledningerog tilslutningtil vandledning.
flytningaf brandhaner/brandbrsnde
fremfsresoverprivatgrund,skalrettentil deresanlag,benyttelseog
4.4 Hvis forsyningsledninger
sikresved en deklaration,der skaltinglysespi de respektiveejendomme.
vedligeholdelse

5. Stikledninger
5.1 Stikledningermedeventuelleafspaningsanordninger
anleggesaf, vedligeholdes
af og tilhorer
vandforsyningen.
5.2 I forbindelsemedtilslutningenaf enejendomtil vandforsyningen
skalejendommens
ejerbetale
bidragtil stiHedningefter satserne
i vandforsyningens
takstblad.
Nir et udstykningsforetagende
har snsketforsyningsledninger
anlagt,og der i denforbindelse
anlaggesstikledningertil ejendomme,der fremkommerved udstykningen,kan vandforsyningen
forlange,at udstykningsforetagendet
betalerbidragtil stikledningerne.
Vandforsyningenkan
forlange,at der forud stillessikkerhedfor betalingen,
og at betalingskeqsi snartstikledningerne
er
anlagt.
5.3 Hver ejendomskalnormalthavesinsarskiltestikledning,og dervil i almindelighed
kun blive
tilladt 6n stikledningtil hver ejendom.Stikledningen
skalnormaltindleggesfra forsyningsledningen
i
dengadeellervej, hvortil ejendommen
harfacade(adgangsvej).
I srerligetilfelde kan forsyningtil to ellerflereejendomme
dog skegennemenfalles stikledning.
Vilkirene herforfastsettesi en deklaratiorq
der skalvere godkendtaf vandforsyningen
og skal
tinglysespi de respektiveejendomme
ved ejernesforanstaltning
og pi deresbekostning.Tilsvarende
gelder, hvis en stikledningaf nsdvendighed
ellerefterde interesseredes
snskefsresover
trediemands
ejendom.
5.4 Vandforsyningen
kan omlaggeen stikledning,hvisder skerudstykning,andringeri forbruget,
foretagesombygningsarbejder
pt ejendommen
ellerlignende.I si fald mf, ejendommens
ejer aftrolde
omkostningerne
for omlagningen.Tilsvarende
galder,hvisejerenselvsnskerstikledningen
omlagt.
Kommunalbestyrelsen
kan dog i serligetilfalde efterindstillingfra vandforsyningen
bestemme,
at
omkostningerved omlagningaf en stikledningsomfolgeaf envejreguleringskalafholdesaf de
pigrldende ejendommes
ejere,ellerde somharsnsketvejreguleringen.
5.5 Vandforsyningen
kan afbrydestikledningen
til enubenyttetejendomved forsyningsledningen
for
ejerensbekostning.

6-10. Vandinstallationer
6. Jordledning
6.1 Jordledninger
anleggesaf, vedligeholdes
af og tilhsrergrundejeren.
6.2 Nt arbejdemedjordledningskaludfsresaf autoriserede
vandmestre
elleraf vandforsyningen
og
skaloverholdegeldendeforskrifter.Udfsrte arbejderskal,bl.a.medhenblikpi besigtigelse
fardigmeldestil vandforsyningeqderunderretterbygningsmyndigheden.
6.3 Jordledningen
pi en sidanmide, at der ikke er fare for
skalanlaggesog vedligeholdes
forureningaf vandetellerfindesutethederellerpi andenmide voldesulemper.

Hvis det konstateresellermi formodes,at der er utathederellerandrefejl, skalejerenssrgefor, at
installationerne
snarestmuligt gennemgisog i fornodentomfangbringesi ordenfor hansbekostning.
Vandforsyningen
kan ligeledespi baggrundaf konstaterede
ellerformodedefejl forlangede navnte
aktiviteter- herunderdenfornsdneudbedring- udfsrt ved ejerensforanstaltning
og for hans
bekostning.
6.4 Ved ombygningaf en ejendomkanvandforsyningen
forlangeudskiftningafjordledningenved
vandforbrug.
ejerensforanstaltning,nir dettesksnnesaf betydningfor det kommende
6.5 Omkostninger
til omlagningafjordledningsomfolgeaf nsdvendigeomlagningeraf forsyningsog/ellerstikledningafholdesaf grundejeren.
6.6 Nir en ejerforssmmerde forpligtelser,somefterovenstiendepihviler hamkan
ladearbejdetudfsrefor hansbekostning.
kommunalbestyrelsen
efterindstillingfra vandforsyningen

7. Installationeri bygninger
elleraf
vandmestre
skaludfsresaf autoriserede
7.1 Nt arbejdeved vandinstallationer
og skaloverholdegeldendeforskrifter.Udfsrte arbejderskalbl.a. medhenblikpi
vandforsyningen
frerdigmeldes
derunderretterbygningsmyndigheden.
til vandforsyningen,
eventuelbesigtigelse
skalvere godkendtaf
7.2 Apparater,filtre og armaturermv., dertilsluttesvandledningsnettet,
(VA-godkendelse
ellereventuelEU-godkendelse).
Boligministeriet,Bygge- og Boligstyrelsen
i enejendomkanventesat bliveutilfredsstillende
7.3 Hvis vandforsyningen
finder,at trykforholdene
forhold
vedrsrende
denpigaldendeejendom,kan
og at dettekan henfsrestil sarlige
forlange,at der opstillestrykforogeranlagi forbindelsemedejendommens
vandforsyningen
og for hans
n&rmereforskrifter,menved ejerensforanstaltning
ledningsneteftervandforsyningens
bekostning.
cndresved
forlange,at vandinstallationerne
7.4 Yed ombygningaf en ejendomkanvandforsyningen
ejerensforanstaltningog for hansbekostning,nir detteskgnnesaf betydningfor det kommende
vandforbrug.
pi en sidanmide, at der ikke er
7.5 Vandinstallationerne
skaludfores,benyttesog vedligeholdes
farefor forureningaf vandetellerfindesutathederellerpi andenmide voldesulemper.Hvis det
konstateres
ellermi formodes,at der er utethederellerandrefejl, skalejerensorgefor, at
installationerne
snarestmuligt gennemgisog i fornodentomfangbringesi ordenfor hansbekostning.
skalsnarestanmeldeenhverfejl til ejeren.
Brugerenaf envandinstallation
vandforbrug,skalejerenstraksunderrette
Hvis en fejl har haft betydningfor ejendommens
om forholdet.
vandforsyningen

6

Vandforsyningen
kan pilegge ejerenat ladeforetagedeforanstaltninger,
somvandforsyningen
finderonskeligeaf hensyntil vandinstallationernes
forsvarligefunltion. Sidanneforanstaltninger
skal
til stadighedholdesi god stand,og de mi ikke fernesellerendresudenvandforsyningens
tilladelse.
Vandforbrugetskalaftagespi en sidanmide, at trykstodikke forekornmerog siledesat pludselige,
kraftigeog unodvendige
variationerundgis.
Ejerener forpligtettil at holdeubenyttede
installationer
aflukketogtamt for vand.Vandforsyningen
kan forlangeinstallationeri ubenyttede
bygningerafbrudtpi forskriftsmassigmide pi grundejerens
bekostning.
7.6 Ner en ejerforssmmerde forpligtelser,somefterovenstiendepihviler hammedhensyntil
vandinstallationerne,
kan kommunalbestyrelsen
efterindstillingfra vandforsyningen
ladearbejdet
udfsrefor dennesbekostning.

8. Hovedmilere(afregningsmitere)
8.1 Der anbringesvandmileri enhverejendom,hvortii der leveresvand.Der mi normaltkun
anbringes6n miler i hver ejendom.
8.2 Mileren anbringesfor ejerensbekostning.Den stillestil ridighedaf vandforsyningen
og
forblivervandforsyningens
ejendom.Anbringelsen
skalforetagesaf vandforsyningen
elleraf en
autoriseretvandmesterpi et sted,der er godkendtafvandforsyningen.
Mileren skaltil stadighedvare let tilgengelig,let udskifteligog bekvemat aflase.
Vandforsyningen
kan i sarligetilfalde af hensyntil installation,aflesningog vedligeholdelse
af
vandmllernekreve etableringaf milerbrsndfor ejerensbekostning.
Milerbrsnde skalvare forsynetmedforsvarligtdakselog skalvedejerensforanstaltningholdesrene
og si vidt muligt tsne.
8.3 Vandmilerensstsrrelseog typebestemmes
afvandforsyningen
udfrade oplysninger,somejeren
har givet om omfangetaf installationeqvandforbruget
mv.
til erhvervsvirksomhed
8.4 Hvis forbrugetendresi forholdtil det af ejerentidligereoplystejf 8.3 siledes,at mileren ikke
lengereer tilpassetforbruget,kanvandforsyningen
krrevemilerinstallationen
andret og mileren
erstattetmeden miler af passende
stsrrelsefor ejerensbekostning.
8.5 Vandmilerevedligeholdes
af vandforsyningen
for dennesregning.Ejerener erstatningspligtig
over for vandforsyningen
i alletilfalde, hvor milerenbortkommerellerbeskadiges,
f.eks.ved vold,
brand,frost mv., alenemedundtagelse
af beskadigelser,
somskyldesslid og elde. Vandforsyningen
er berettigettil nir somhelstfor egenregningat foretageudskiftningaf mileren.
Ejerenmi tile de ulemper,der er forbundetmed,at vandtilfsrslenafbrydesved milerudskiftning.

8.6 Plomberinger,der er anbragtpi mileren,mi kun brydesaf vandforsyningen.
Hvis plomberingen
brydesaf uvedkommende,
og milereni denanledningeftersesog istandsattes,
skalomkostninger
hervedafholdesaf ejeren,ligesomvandforsyningen
kanansetteet sksnnetmerforbrug.
8.7 Opdagerejeren,at der er utethederellerandrefejlved envandmiler,skalhansnarestgive
vandforsyningen
meddelelse
om det.Brugerenaf enejendomskalsnarestmeldekonstaterede
fejl til
ejeren.
Der mi ikke goresforsogpi optoningaf enfrossenmiler.
8.8 Hvis ejerenikke efterkommervandforsyningens
anmodning
om at installerevandmiler,kan
kommunalbestyrelsen
ladearbejdetudfsrefor hansbekostning.
efterindstillingfra vandforsyningen
Indtil vandmilerer installeretskeren sksnsmassig
fastsettelseaf forbruget.
8.9 Vandforsyningen
kanforlangeafprovningaf enhovedmiler.Ejendommens
ejerkanved skriftlig
henvendelse
til vandforsyningen
forlangeat fii milerenprovet.
Mileren regnesat viserigtigt, nir densvisningved ll2 og Il4 belastningikke afuigermereend5o/o
fra denvirkeligegennemlobsmangde,
og proveomkostningerne
afholdesi si fald af den,der har
snsketafprovningen.
Hvis fejlener stsrre end5Yo,aflroldesproveomkostningerne
af vandforsyningen,
og vandforsyningen
foretagerefterforhandlingmedejerensksnsmassig
nedsattelse
ellerforogelseaf det milte forbrug
for det tidsrunqhvor vandforsyningen
skonner,at milerensfejlvisningharfundetsted.
8.10 Viser det sigudenfor de afprovningstilfelde,
somer nevnt i 8.9,at en miler er kommeti
uorden,fastscttervandforsyningen
efterforhandlingmedejerenforbrugetud fra et sksnover det
stsrrelse.
tidsrum,hvor fejlenantagesat haveforeligget,og overfejlvisningens
9. Bimilere (fordelingsmilere)
9.1 Vandforsyningen
kantilladeopsatningaf bimilere.
og eventuelleuoverensstemmelser
9.2 Sidannebimilere aflasesnormaltved ejerensforanstaltning,
uvedkommende.
mellemejerog lejer om bimilerensaflesningog visninger vandforsyningen
har dog til enhvertid ret til at aflasebimileren.
Vandforsyningen
rider over det
9.3 Bimilere kanudlinesfra vandforsyningen
i det omfang,vandforsyningen
fornsdneantalbimilere af passende
stsrrelse.
8.2-7findertilsvarendeanvendelse
for udlinte bimilere.
9.4 Hvis bimilerenikke udlflnesfra vandforsyningen,
mi ejerenselvanskaffeden,og bimileren
tilhsrer da ejeren.Om dissebimileregelder folgende:
storrelseog type.
8.2-4findertilsvarendeanvendelse
medhensyntil bimilernesanbringelse,

8
Ejerenskalsorgefor, at bimilerentil enhver_tid
er vedligeholdtpi forsvarligmide. opstir der
utathedereller andrefejl ved bimileren,skalejerenstrafsgive
vandforrt;;;." meddelelse
om det.
De plomber,der er anbragtpfl bimileren,mi kun brydes
af vandforsyningen.
Der mi ikke goresforsogpi optoningaf enfrossenbim6ler.
10. Ansogning
Forindennogetarbejdevedrsrendenyeinstallationer
ellerandringeri ellerudvidelseraf bestiende
installationerpibegyndes,skalvandforsyningens
og kommunalbestyrelsens
tilladelsevare indhentet.
Ansogningheromsamtom indlagning,afbrydelselilerrendring
af stikledninger
indgivesentenp6
DanskevandverkersForeningtnott"lbtunt.tt.. ellerpi
kommunens
ellervandforsyningens
sarlige
blanketter,der udleveresvederlagsfrit.Ansogningen
skalblandtandetindeholdeoplysningom
vandforbrugets
storrelseog art, feks. trustroiinit[sbrugelle.erhuervsbrug.
Ansogningen
skalvere
bilagtrelevantmateriale.
Vandforsymngen
kan forlangesupplerende
oplysninger
om vandinstallationerne,
dersomdet ikke
findestilstrekkeligt belystved ansogningen.
11. Opretholdelseaf tryk og forsyning
1l' l Vandforsyningen
skaltil enhvertid tilstrabeat opretholdetilfredsstillende
forsyningsforhold
og
bor opretholdeet vandtryk, dergar almindeligtvandforbrugmuligt
i samtligetilsluttedeejendomme,
der ikke er omfattetaf pkt. 7.3. vandforsynin-gen
har oog ingenpiigt til at h-oldenogetmindstetryk i
vandledningsnettet
ud for de enkelteejendomme
I l'2-.ved aflukningaf vandledninger
skaldernormaltgivesejerneellerderesrepresenranter
et
rimeligtvarsel,menvandforsyninglnkanvedledningsbirdog
andreserligeforholdforetage
aflukningerudenvarsel.
I l'3 Enhverforbrugermi, udenat havekrav pfl erstatning,
tile de ulemper,der mitte opsti ved
svigtendeleveringsomfolgeaf ledningsbrud,
sirsmsvigteii;r andenforcemajeureeller somfolge af
ledningslukninger,
reparationerog uaskylningaf rednir[erm.m.
I l-4 Vandforsyningen
kan,udenat der kangoreskrav pi erstatningherfor,treffe bestemmelse
om
indskrenkningaf vandforbrugetellervissedJe af det,# o.n finder,
at vandforsyningens
drift eller
hensynettil vandforekomsterne
gor detnodvendigt,
herunderindskrankninger
medhensyntil
vandingaf haveri torkeperioder.Amtsridetkan pitnggvandforsyningrn
u-ttraffe en sidan
bestemmelse.
12. Vandspild
12'l vandet fra vandforsyningen
mi, bortsetfra brandunderindsatsellerandrensdstilf@lde,
ikke
benyttestil andetformil elleri stslre mengdeenddenbenyttelse,
somvandforsyningen
har fastsat,

eller sommedrimelighedkan antagesat ville findestedfra detilladteinstallationer.
Spildaf vandved
mangelfuldlukningaf vandhanerellerved andenuforsvarligadfarder forbudt.
Rindendevandmi ikke brugestil ksleformil, medmindreder er givet serlig tilladelsefra
vandforsyningen.
12.2 lJvis vandspild,somovenforn&vnt,foregir fra ledningudenmiler, kanforbrugetforlanges
betaltaf ejendommens
ejerud over denalmindelige
vandafgift.
Forbrugetvil i si fald blive fastsatvedvandforsyningens
sksnefterforhandlingmedejeren.
13. Brug afvand fra brandhaner
Bortsetfra indsatsved brand-og andrensdstilf@lde
mi ingenudenforud indhentettilladelsefra
vandforsyningen
brugevandfra brandhaner.

14. Eftersyn af vandinstallationerog oplysningspligt
14.1 For at kunnekontrollereforbrugetog efterse,at vandinstallationerne
holdesi god og
forskriftsmassigstand,og at der ikke findervandspildstedsamtfor vedligeholdelse
ellerudskiftning
af vandmiler,skalvandforsyningens
personale modforevisningaf legitimation haveadganguden
retskendelse
til ethvertstedpi en ejendom,hvor derfindesvandinstallationer.
Ejerenskalom fornsdentskaffesidanadgang.
14.2 Enhverejer ellerbrugeraf en ejendom,hvori vander indlagt,skalpi forlangende
give
vandforsyningen
alleoplysningerom vandetsanvendelse
og om forbrugetsstsrrelse.

15. Driftsbidrag
15.l For alt vandforbrugfra vandforsyningens
ledningsnet,
bortsetfra vandtil brandslukningsformil
underindsatsog de irlige afprovningeraf brandhanerne,
betalesdriftsbidrag,der omfatteren afgift
pr. m3 vandog eventueltet fast irligt bidrag.
Vandforsyningen
kan forlangeoplysningfra kommunalbestyrelsen
om denforbrugtevandmangde
vedbrandslukning.
15.2 For vandleverettil midlertidigbrug,f.eks.byggebrug,
betalesdriftsbidragefter stk. l.
kan
Vandforsyningen dog bestemme,
at der ikke betalesfastbidrag,og at afgiftenpr. m3 aftaget
vandbetalesefter et forbrug,der anslisaf vandforsyningen.
15.3 For sprinkleranlegog overrislingsanlag
pl privat grund
til brandslukningsformil,
brandhaner
og lignende,somnormaltikke medfsrernogetvandforbrug,kander forlangesdriftsbidrag,der alene
omfatteret fast irligt bidrag.

l0

16. Betalingaf anlrcgs-og driftsbidragmv.
16.l Anlegsbidrag,driftsbidragog forskudsvisafholdteomkostninger
til arbejdeved stikledning
ellervandinstallationer,
somvandforsyningen
ellerkommunalbestyrelsen
har foretagetellerladet
foretageefterpkt. 5.4,5.5,6.5,6.6,7.6eller8.8,pihvilerden,derhartinglystadkomsttil
vedkommende
ejendom.
16.2 Betalesdriftsbidragikke indenfor denfastsattefrist, kanvandforsyningen
lukke for
vandtilfsrslen.Genibningfinderforst sted,nir det skyldigebelobtillige medrenter,beregneti
henholdtil lov om renterved forsinketbetalingm.v. oglellergebyrjf. takstbladet,er betalt.
Vandverkethar pligt til at ibne for vandetvedejerskifte,medmindredenny ejerhar overtagetden
tidligereejersgald til vandforsyningen
entenvedtinglystdeklarationellerved aftale.Der kan ogsi i
dettetilfalde forlangesgebyrfor genibningen.
16.3 Betalesanlagsbidragikke indendenfastsattefrist, kanvandforsyningen
nagte at etablere
tilslutningen.Er tilslutningsket,kanvandforsyningen
lukkefor vandtilfsrslen,hvislukningensker
inden6 minederefterseneste
pikrav. 16.2,2.og 3. pkt. finderi si faldtilsvarende
anvendelse.
Er
der ikke foretagetaflukning,og ejendommen
overdrages
til ny ejerkanaflukningikke ske,med
mindredenny ejerhar overtagetdentidligereejersgald til vandforsyningen
entenved tinglyst
deklarationellerved aftale.
jf 16.l ikke indenfor denfastsattefrist gelder
16.4 Betalesforskudsvisafholdteomkostninger
tilsvarenderegler,somnevnt i 16.2og3.

17. Straffebestemmelser
17.1 Den,der overtradervandforsyningslovens
$ 50 vedikkeat udfore,benytteellervedligeholde
vandindlagpi forsvarligmide, $ 51,stk. l, vedvandspild,
pibud om
$ 52 vedikke at efterkomme
indskrankningi vandforbrugeteller $ 64 vedat modvirkedenadgang,somvandforsyningens
jf regulativets
personale
hartil enejendom,
pkt.6.2,7.I,7.5, 11.4,l2.l og 14.1straffes
efter
vandforsyningslovens
84
med
bode.
$
17.2 Derl der udenautorisationudfsrerarbejdevedinstallationer
og ledningermv., somer omfattet
af bestemmelserne
i galdendeautorisationslov,
straffesmedbode,jf. vandforsyningslovens
$ 84.
Pi sammemide straffesden,der laderde navntearbejderudfsreaf personer,somikke efter loven
er berettigettil det.

lt. Ikrafttrrcdelse
Dette regulativtrader i kraft den l. januar1998og samtidigophavesdet tidligereregulativ.
Regulativetkantil enhvertid erstattesaf et nyt regulativ,der er udarbejdeti medfsraf
vandforsyningsloven.
Bestemmelser
i senerelovendringer,der stridermoddetteregulativ,kanumiddelbartindarbejdes.

