Tillæg
Vandforsyning er reguleret ved forskellig lovgivning, som blandt andet udgør grundlaget for dette regulativ. I det følgende findes henvisninger til den præcise lovgivning,
der er grundlaget for de enkelte bestemmelser i regulativet.
Indledningen

Normalregulativet er offentliggjort af Miljøstyrelsen som Vejledning
fra Miljøstyrelsen nr. 4/2003.
Regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 2 og 4, i lov om
vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
71 af 17. januar 2007.
Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har
hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1.
Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug
er fastsat i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets
bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter
målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november
1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug.
Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet
m.v. er fastsat i overensstemmelse med § 30 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med kravene i lov
nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i
forbindelse med vand- og afløbsledninger (autorisationsloven), som
senest ændret ved lov nr. 1601 af 20. december 2006.
Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med kravene fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med
målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.
Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets
bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale
redningsberedskabs dimensionering m.v.
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1.3

Tinglysningslovens § 19.

2.3

Vandforsyningslovens § 53.

4.1

Vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 – 48.

5.1

Se bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1046
af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation for så
vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

8.1.4

Bygningsreglement 1995 og Bygningsreglement for småhuse, 1998.

8.1.6

Se bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045
af 8. december 2003 med senere ændringer om undtagelser fra
krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple
arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav
om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.

13.6

Lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand, jf. lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om
afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved vandspild m.v.).

14.1.2

Tinglysningslovens § 19.
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Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a,
stk. 4, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget
vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg 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 vandforsyningens
personale har til en ejendom, jf. regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.6,
8.1.7, 8.1.8., 10.1, 10.2, 10.3, og 11.1, straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde.
På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler på vandforsyningens foranledning, den der undlader at
stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der
ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gentagne gange
undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed,
jf. regulativets afsnit 9.2, 11.4, 14.2.1 og 14.2.4.
Den, der uden autorisation eller godkendelse som kompetent
virksomhed udfører arbejde med installationer og ledninger m.v.,
som er omfattet af bestemmelserne lovbekendtgørelse nr. 988 af 8.
december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse
med vand og afløbsledninger som senest ændret ved lov nr. 1601 af
20.december 2006, straffes med bøde efter lovens § 25.
På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre
af personer, som efter loven ikke er berettiget til det.
Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet
af bestemmelserne i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse
nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måleteknisk kontrol med målere,
der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder
plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 19.
På samme måde straffes overtrædelse af regulativets punkt 11.3.
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