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Alsønderup Vandværk 

Gadevang Vandværk a.m.b.a. 

Gørløse Vandværk a.m.b.a. 

Harløse Vandværk 

Meløse Vandværk a.m.b.a. 

Nejede-Møllehøj Vandværk 

Nr. Herlev-Freerslev Vandværk a.m.b.a. 

Nyhuse Vandværk a.m.b.a. 

Nødebo Vandværk a.m.b.a. 

Sigerslevøster Vandværk 

Skævinge Vandværk a.m.b.a. 

Andelsselskabet Strø Vandværk 

Strølille Vandværk 

Ullerød Vandværk a.m.b.a. 

Uvelse-Lystrup Vandværk a.m.b.a. 

 

Afgørelse om godkendelse af regulativ for almene forbru-

gerejede vandforsyninger i Hillerød Kommune 

Foreningen af Vandværker i Hillerød Kommune (FVH) har på vegne 

af de 15 forbrugerejede vandværker i foreningen udarbejdet et nyt 

forslag til fælles regulativ og indstiller til Hillerød Kommune at god-

kende det.  

Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Hillerød kommune har den 31. 

maj 2022 besluttet at godkende regulativforslaget for forbruger-

ejede vandværker i Hillerød Kommune.  

Hillerød Kommune træffer hermed afgørelse om godkendelse af re-

gulativet i henhold til vandforsyningslovens §55, stk. 2. Hillerød 

Kommune godkender samtidig regulativet for Allerød og Gribskov 

Kommune, jf. aftaler.  

Regulativet træder i kraft den 1. oktober 2022. 

Samtidig ophæves ”Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød 

Kommune" fra 2010 (opdateret i 2015 med klagevejledning). 

Det godkendte regulativ skal være tilgængeligt på vandværkernes 

hjemmesider. 

Begrundelse for afgørelse  

Kommunens kompetence er alene begrænset til legalitetskontrol, 

dvs. at Hillerød Kommune alene skal påse, at love og regler er 

overholdt. 
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Kommunen har gennemgået regulativet og vurderet, at det er i 

overensstemmelse med gældende lovgivning og Hillerød Kommu-

nes vandforsyningsplan 2015-2027. Eksempelvis er definitionerne i 

regulativets afsnit 1.2 i overensstemmelse med vandforsyningspla-

nens definitioner. 

Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, herunder som 

grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og drifts-

bidrag, gebyrer m.v. fra forbrugerne. 

I regulativet er det præciseret i hvilke situationer at kommunen 

skal træffe afgørelse. Eksempelvis godkende leveringsaftaler med 

erhvervsvirksomheder, der er særligt vandforbrugende (afsnit 

3.2). 

For almene vandforsyninger, som forsyner med vand i flere kom-

muner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den ene kom-

munalbestyrelse godkender regulativet for de øvrige kommuner. 

Hillerød kommune godkender således regulativet for Allerød og 

Gribskov kommuner. Det skyldes, at Uvelse-Lystrup og Alsønderup 

vandværker, der er omfattet af regulativet, forsyner forbrugere i 

henholdsvis Allerød og Gribskov kommuner. Det er i overensstem-

melse med ”Aftale om godkendelse af regulativ, takstblad og tilsyn 

med Alsønderup Vandværk” og ”Aftale om godkendelse af regula-

tiv, takstblad og tilsyn med Uvelse-Lystrup Vandværk a.m.b.a. 

Faktiske omstændigheder 

Forretningsudvalget i FVH har den 12. september 2022 indsendt 

forslag til nyt regulativ for de almene forbrugerejede vandforsynin-

ger i Hillerød Kommune. Det nye regulativ skal erstatte det nuvæ-

rende "Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune" 

fra 2010 (opdateret i 2015 med klagevejledning). 

Forretningsudvalget oplyser, at udkastet har været i kommente-

ring hos alle 15 forbrugerejede vandværker i perioden fra den 7. 

juli til den 1. sept. 2021. Der fremkom ingen bemærkninger til ud-

kastet i kommenteringsperioden. 

På møde den 28. oktober 2021 drøftede forretningsudvalget og 

Hillerød Kommune regulativforslaget. 

Den 28. november 2021 indsendte forretningsudvalget et revideret 

regulativforslag, opdateret på baggrund af drøftelserne på mødet 

og supplerende juridiske vurderinger. 

Den 23. marts 2022 indsendte forretningsudvalget det revideret 

regulativforslag, opdateret med nye bekendtgørelser. Dette sendte 
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kommunen i partshøring hos vandværkerne i perioden 4-22. april 

2022. Der kom ingen høringssvar. 

Den 4. maj 2022 oplyser forretningsudvalget, at de ønsker, at det 

nye regulativ træder i kraft den 1. oktober 2022. Når det nye re-

gulativ er godkendt af Hillerød Kommune, så vil vandværkerne 

varsle det over for forbrugerne i en periode på mindst 3 måneder 

før at det træder i kraft den 1. oktober 2022.  

Hillerød Kommune har den 5. maj 2022 indgået aftale med hen-

holdsvis Allerød og Gribskov kommuner om godkendelse af regula-

tiv, takstblad og tilsyn for henholdsvis Uvelse-Lystrup Vandværk 

a.m.b.a. og Alsønderup Vandværk. 

Lovgrundlag og vejledninger 

 Vandforsyningsloven (Bekendtgørelse af lov om vandforsy-

ning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022) 

 Normalregulativ for almene vandforsyninger. vejledning Na-

turstyrelsen. 2014. 

 Skabelon – Branchevejledning. Regulativ (marts 2022). 

Danske Vandværker og DANVA 

 
Vandforsyninger, som forsyner 10 eller flere ejendomme, skal i følge 

§ 55 i vandforsyningsloven udarbejde et regulativ, som skal inde-

holde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningslednin-

gerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om 

grundejernes forpligtigelser med hensyn til vandindlæg. 

Regulativet skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de 

kommuner, hvor vandet forbruges, jf. §55, stk. 2 i vandforsy-

ningsloven.  

For almene vandforsyninger, som forsyner med vand i flere kom-

muner, kan kommunalbestyrelserne aftale jf. §55, stk. 2 i vandfor-

syningsloven, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender re-

gulativet for de øvrige kommuner. Det godkendte regulativ skal 

være tilgængeligt på den almene vandforsynings hjemmeside. 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggørelses på Hillerød kommunes hjemmeside 

www.hillerod.dk den 2. juni 2022. 
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Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 

ansøgeren samt af enhver, der må antages at have en individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald.  

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Hillerød Kommune ved 

brug af Klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden 

af www.naevneneshus.dk.  

I klageportalen er der en vejledning til, hvordan der klages. Klage 

skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra 

den dag, afgørelsen er meddelt dvs. senest den 30. juni 2022 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en 

klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er sær-

lige grunde til det.  

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune, Trolles-

minde Alle 27, 3400 Hillerød eller miljo@hillerod.dk.  

Kommunen sender herefter anmodningen til Miljø og Fødevarekla-

genævnet, som afgør om din anmodning kan imødekommes.  

Sagen kan indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt 

inden 6 måneder efter at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.  

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Skougaard 

 

Bilag: Regulativ for de almene forbrugerejede vandforsyninger i 

Hillerød Kommune. 

Kopi til:  

Allerød Kommune, kommunen@alleroed.dk 

Gribskov Kommune, gribskov@gribskov.dk 
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