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AFGØRELSE
i sag om Nordfyns Kommunes regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 55, stk. 2 i vandforsyningsloven 1.
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Nordfyns Kommunes godkendelse af 25. april 2013 af regulativ
for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
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Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. med senere ændringer.
Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer.

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Nordfyns Kommune traf den 25. april 2013 afgørelse om godkendelse af Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune. Afgørelsen blev, efter offentlig annoncering den 29. april 2013,
påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) på vegne af
Vandråd Nordfyn.
FVD anfører i klagen, at kommunen har ændret i teksten i regulativet herunder slettet pkt. 13.1 om
brug af brandvand. Kommunen har efter foreningens opfattelse ikke hjemmel til at ændre eller
redigere i det fremsendte regulativ.
Sagens oplysninger
Nordfyns Kommune har den 25. april 2013 godkendt Regulativ for Private Vandforsyninger i Nordfyns
Kommune.
Det af Vandråd Nordfyn oprindeligt fremsendte regulativ pkt. 13.1 har følgende ordlyd:
13. Driftsbidrag
13.1 For alt leveret vand betales driftsbidrag. Der kan også opkræves betaling for vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og afprøvninger af brandhaner.

Det af Nordfyn Kommune godkendte regulativ pkt. 13.1 har følgende ordlyd:
13. Driftsbidrag
13.1 For alt leveret vand betales driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og
afprøvninger af brandhaner.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Vandforsyningslovens kapital 9 omhandler forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og
forbrugerne. Forholdet mellem et alment vandforsyningsanlæg og forbrugerne er derudover reguleret
ved bl.a. de vilkår, der er fastsat i regulativer for almene vandforsyningsanlæg.
I henhold til vandforsyningslovens § 55, stk. 1, skal der for ethvert alment vandforsyningsanlæg
udfærdiges et regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtigelser
med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig
betydning for vandforsyningen.
Efter de nugældende regler udarbejdes regulativet for almene vandforsyningsanlæg af vandforsyningsanlægget og godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget
har hjemsted, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2.
Vandværket har således beføjelse til at udarbejdet et regulativ for vandværket og i den forbindelse
beslutte, at der kan opkræves betaling for vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og
afprøvninger af brandhaner.
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Natur- og Miljøklagenævnet bemærker hertil, at vandforsyningslovens ikke indeholder bestemmelser,
hvorefter kommunalbestyrelsen kan pålægge et alment vandforsyningsanlæg at udarbejde ændringer
til et eksisterende regulativ, ligesom Nordfyns Kommune alene inden for rammerne af den godkendelsesbeføjelse, der tilkommer kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2, vil kunne
modsætte sig, at et alment vandforsyningsanlæg opkræver betaling for vand til brandslukningsformål
m.v..
Nævnet finder herefter, at Nordfyns Kommune ikke har hjemmel til at ændre det af Vandråd Nordfyn, på vegne af de i regulativet nævnte vandværker, udarbejdede regulativ forud for godkendelsen.
Såfremt Nordfyns Kommune ikke kan godkende regulativet som fremsendt, må spørgsmålet om
tilvejebringelse af et nyt regulativ for vandværkerne herefter tages op til drøftelse imellem kommunen og vandværkerne/Vandråd Nordfyn.
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver derfor Nordfyns Kommunes godkendelse af 25. februar 2013 af
Regulativ for private vandforsyninger i Nordfyns Kommune.

Ulrich Stigaard Jensen
Ankechef
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Afgørelsen er sendt til:
Foreningen af Vandværker i Danmark, jeres j.nr.: 480-2013-31 206, fvd@fvd.dk
Vandråd Nordfyn, skou@os.dk; blisberg@pc.dk
Nordfyns Kommune, post@nordfynskommune.dk
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