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Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalite tsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
Vi gør opmærksom på at hvis I ønsker at foretage ændringer i det godkendte regulativ
kræver det en ny godkendelse fra kommunen inden sådanne ændringer kan træde i kraft.
Vi gør ligeledes opmærksom på at regulativet skal være tilgængeligt på jeres hjemmeside
jf. ovenstående paragraf.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør
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Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.
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