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Godkendelse af 25 vandværkers regulativ 
Afgørelse _ 
Odsherred Kommune har godkendt regulativet for 25 vandværker i Odsherred Kommune. Fårevejle 
Kirkebys Vandværk, Ordruplund Vandværk, Skamlebæk Vandværk og Yderby Lyng Vandværk er dog 
ikke omfattet af det nye regulativ. 
 
Godkendelsen er sket i henhold til vandforsyningsloven1. 
 
Regulativet blev godkendt i byrådet den 26. oktober 2021. 

 

Det nye regulativ ophæver det tidligere regulativ fra 11. november 2016: ’Regulativ for 

forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred kommune 2016’. For de fire vandværker, der 

ikke er omfattet af det nye regulativ, vil regulativet fra 11. november 2016 dog stadig være 

gældende, indtil de får deres regulativer revideret. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Vandværkerne skal udarbejde et regulativ. Et regulativ beskriver pligter og rettigheder mellem det 

enkelte vandværk og dets forbrugere2. Kommunen har gennemgået regulativet og vurderet at det 

følger gældende lovgivning. Kommunens kompetence er alene begrænset til legalitetskontrol.  

 

Oplysninger i sagen 

Vandværkerne i Odsherred Kommune, med undtagelse af Fårevejle Kirkebys Vandværk, Ordruplund 

Vandværk, Skamlebæk Vandværk og Yderby Lyng Vandværk, har revideret deres regulativ. De 25 

 

 
 
1 § 55, stk. 2 i Lov om vandforsyning m.v. nr. 1450 af 05/10/2020.  (Vandforsyningsloven) 
2 § 55, stk. 1 i Lov om vandforsyning m.v. nr. 1450 af 05/10/2020. 

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=134441&itemId=134463
https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=odsherred&page=document&docId=134441&itemId=134463
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vandværker (medlemmer af Vandfællesskabet i Odsherred (VIO)), har valgt at have et fælles 

regulativ. Det er muligt at tilpasse et regulativ individuelt til hvert vandværk inden for lovens 

rammer. 

 

Det nye regulativ er opdateret i forhold til den seneste lovgivning og vejledning på området. 

 

Danske Vandværker og Danva, som er vandforsyningernes interesseorganisationer, har i 2020 

udarbejdet en vejledning til et nyt fælles regulativ, som er blevet opdateret med ny lovgivning og 

flere præciseringer. VIO’s nye regulativ tager udgangspunkt i Normregulativet fra 2014 og 

vejledningen fra Danske Vandværker og Danva. Formålet med revisionen er at formidle klare og 

præcise leveringsbetingelser til forbrugerne, og på den måde undgå uenigheder og konflikter. 

Klagevejledning  

Denne afgørelse og dens vilkår kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren samt 

af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen skal indgives til 

den myndighed, der har truffet afgørelsen. Klagen skal derfor sendes gennem Klageportalen til 

Odsherred Kommune, der har truffet afgørelsen.  

Klagefristen er 4 uger fra den dato, som afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 

lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.   

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Odsherred Kommune i Klageportalen.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Odsherred Kommune, Center for Miljø og 

Teknik, Nyvej 22, 4573 Højby eller pr. mail til vand@odsherred.dk, der har truffet afgørelse i 

sagen. Odsherred Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Ansøger får besked fra 

kommunen, hvis der er modtaget en klage over afgørelsen. 

 

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen 

er offentligt bekendtgjort. 

 

Bilag: Regulativ for de almene drikkevandsforsyninger i Odsherred Kommune. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Hanne Ingversen 

Jordbrugsteknolog 


