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Forord

Vandforsyningsstrukturen i Danmark 
har historisk set altid været decen-
tral, og det er både Regeringens og 
Folketingets vision, at den også skal 
forblive decentral. Herudover ønsker 
politikerne, at vandforsyningen ba-
seres på en simpel vandbehandling, 
der udelukkende omfatter iltning og 
filtrering af grundvandet. Det stiller 
store krav til kvaliteten af de danske 
grundvandsmagasiner.

Indtil sidst i 1980’erne passede hvert 
vandværk – hvad enten der var tale 
om et privat vandværk eller en offent-
lig vandforsyning – stort set sig selv. 
Men så skete der det, at vandvær-
kerne begyndte at få flere og større 
administrative opgaver, alt imens vi op 
igennem 1990’erne var vidner til en 
stigende forurening af grundvandet. 

Udviklingen gav anledning til, at der 
blev gennemført ændringer af Vand-
forsyningsloven, Miljøbeskyttelses-
loven og Planloven, så det nu blev 
muligt for vandforsyninger at indgå i 
samarbejder, som på fælles basis kan 
løse en lang række opgaver.

DANVA udgav i samarbejde med FVD 
og KL i 1999 en vejledning, der rede-
gjorde for mulighederne for samarbej-
de. Efter næsten 10 år er der høstet 
erfaringer med vandsamarbejder af 
forskellig slags rundt om i Danmark. 
DANVA og FVD har derfor valgt at 
revidere vejledningen.

Denne vejledning har som formål at 
give gode råd til, hvordan man kan 
få et samarbejde etableret og hvilke 
aktiviteter, der med fordel kan løses i 
fællesskab.
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Sådan læses vejledningen
Processen med at etablere og drive et vandsamarbejde kan tilrettelægges ved følgende seks trin: 

I vejledningen har vi sammenfattet 
spørgsmålene i seks overskrifter: 
Afklaring, Deltagere, Finansiering, 
Organisering, Drift og Ophør af sam-
arbejde.

Vejledningen opdeles i henhold til to 
former for vandsamarbejde:
 
• 

• 

Vejledningen gennemgår de seks trin 
for hver form for samarbejde, altså 
hhv. om driftsforhold og om grund-
vandsbeskyttelse, dog med den und-
tagelse, at sjette trin Ophør af samar-
bejde, beskrives fælles.

Vejledning giver dermed læseren mu-
lighed for systematisk, punkt for punkt, 

at planlægge processen med etable-
ringen af et givent vandsamarbejde.
Vi håber, du vil kunne bruge vejled-
ningen, og vi vil opfordre dig til at give 
vejledningen ris eller ros med på vejen 
ved at skrive til DANVA sekretariatet.

DANVA 
Vandhuset
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg 
W: www.danva.dk
E. danva@danva.dk
T: +45 7021 0055
F: +45 7021 0056

Seks trin til vandsamarbejde
Processen med at etablere og drive et vandsamarbejde kan tilret-
telægges ved følgende seks spørgsmål:

Hvad vil vi samarbejde 
om?

Hvem vil vi samarbejde 
med?

Hvordan skal vi fi nan-
siere  samarbejdet?

1. 

2. 

3. 

4. Hvordan skal vi organi-
sere samarbejdet?

Hvordan skal vi samar-
bejde? 

Hvordan afslutter vi i 
givet fald samarbejdet?

5. 

6. 

Vandsamarbejde om drifts-
forhold

Vandsamarbejde om grund-
vandsbeskyttelse



Vejledning om
 Vandsam

arbejder

5

Samarbejde om driftsforhold
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Afklaring
Ønsker man at gennemføre et vandsamarbejde om driftsforhold er første punkt i processen er en afklaring 
af, hvad man må og vil samarbejde om. 

Lovhjemmel til vand-
samarbejde om drifts-
forhold
Hjemlen til at indgå samarbejder om 
driftsforhold fi ndes i Vandforsyningslovens 
§ 52 a og for kommunale forsyninger tillige 
i kommunalfuldmagten. I § 52 a oplistes en 
række opgaver, som det indirekte er tilladt 
at indgå samarbejder om, idet der opreg-
nes en række eksempler på opgaver, der 
kan takstfi nansieres.

§ 52 a. Ved levering af vand fra et alment vandforsy-
ningsanlæg kan i prisen indregnes nødvendige udgifter 
til indvinding og distribution af vand, lønninger og 
andre driftsomkostninger, administration, driftsmæs-
sige afskrivninger, forrentning af fremmedkapital og 
underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse 
med etablering og væsentlig udbygning af forsynings-
systemerne og henlæggelser til nyinvesteringer. 
Desuden kan et alment vandforsyningsanlæg afholde 
udgifter til rådgivning af sine kunder om vandbesparel-
ser, fi nansiering af vandbesparende foranstaltninger 
samt deltagelse i vandværkssamarbejder og lignende. 
Herudover kan indregnes udgifter til kortlægning, 
overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som 
anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes 
at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende 
overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kort-
lægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller 
hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget. Der kan 
endvidere indregnes udgifter til dækning af gebyrer, jf. 
§ 52 c og § 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekom-
ster og internationale naturbeskyttelsesområder. 
Stk. 2. Stk. 1 omfatter også prisfastsættelse for salg af 
vand mellem almene vandforsyningsanlæg. 
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler 
om prisfastsættelsen efter stk. 1, herunder regler om 
forrentning af indskudskapital.

>> >> >> >>>> >> >> >>Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde Ophør>>

Samarbejder om vandværksdrift kan 
derfor indgås, så længe de ikke strider 
mod hvile-i-sig-selv princippet og kom-
munalfuldmagten.
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Diagram over vandsamarbejder 
og deres kontaktflader
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Eksempler på samarbejde 
om driftsforhold

Eksempler på samarbejdsområder:

•  Prøvetagning

•  Vandanalyser – fælles   
 udbud til laboratorium

•  Vandværksdrift

•  Rådighedsvagt

•  Lækagesøgning

•  Målere

•  Administration – fælles   
 kasserer

•  Forsyningssikkerhed

•  Ringforbindelser

•  Vandforsyningsplaner –   
 fælles talerør i forhold    
 til kommunen

Som det ses, er det kun fantasien, 
der sætter grænser for, hvad man 
kan samarbejde om. Det er vigtigt at 
erkende, at det både kan være ukom-
plicerede emner og meget videntunge 
opgaver, man samarbejder om. Ho-
vedtanken er, at de enkelte vandfor-
syninger gennem fællesskabet står 
stærkere og har større muligheder af 
såvel administrativ som økonomisk art 
for at få gennemført de nødvendige 
initiativer til at sikre vandindvindingen 
på længere sigt.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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Case A 
Indkøb af parti vandmålere: 
2 private vandværker i kommune A 
fi nder sammen med 1 privat vand-
værk i kommune B. Formålet er ved 
fælles indkøb af et større parti vand-
målere at sikre en bedre pris, end 
hvad de enkelte vandværker selv 
kan opnå.

Case B 
Fælles rådighedsvagt i de næste 3 
år:
2 private vandværker bliver enige 
om at skaffe sig en fælles driftsvagt. 
I første omgang indgås en 3 års 
aftale. Formålet er at gøre det let-
tere at rekruttere en faglig kompetent 
medarbejder eller opnå en bedre pris 
hos en entreprenør (VVS).

Case C 
Etablering af ringforbindelse:
10 private vandværker bliver enige 
om over en årrække at etablere ring-
forbindelser. Formålet er, at skabe 
en bedre forsyningssikkerhed for 
vandværkernes forbrugere og even-
tuelt på sigt sammenlægge enkelte 
af vandværkerne.

Deltagere
Når man har besluttet sig for sit samarbejdsområde, bør man overveje, hvilke deltagere, man med fordel 
kan invitere til et samarbejde. 

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>

Følgende tre cases skal beskrive mulige vandsamarbejder om driftsforhold. Ek-
semplerne gennemgåes mht. Deltagere, Finansiering, Organisering og Drift. 
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Case A 

Indkøb af parti 
vandmålere

Case B

Fælles rådig-
hedsvagt i de næ-
ste 3 år

Case C

Etablering af ring-
forbindelse

Samar-
bejdspart-
nere

Andre vandværker, 
der er interesseret i 
at drage nytte af et 
samarbejde.

Andre vandværker, 
der er interesseret i 
at drage nytte af et 
samarbejde.

Andet, kommunalt 
ejet forsyningssel-
skab, der kan indgå 
i samarbejdet på 
samme vilkår. 

Fordele: 
Formålet med fl ere 
partnere er at sikre 
en endnu bedre pris.

Bemærkning:
Indkøb af vandmåle-
re er en samarbejds-
opgave som nær-
mest er uafhængig af 
geografi .

Fordele: 
Formålet er, at så-
fremt de foreløbige 
partnere ikke har 
volumen til at kunne 
sikre et tilstrækkelig 
antal servicetimer til 
at kunne rekruttere 
en faglig kompetent 
medarbejder, kan 
fl ere partnere sikre 
dette.

Bemærkning: 
Samarbejdsopgaven 
er dog til en vis grad 
afhængig af geogra-
fi sk nærhed, men det 
er ikke nødvendigt 
at holde sig indenfor 
den samme kom-
mune.

Fordele: 
Ringforbindelse 
højner forsyningssik-
kerheden for vand-
værket.

Bemærkning: 
Det bør desuden 
overvejes at inddrage 
kommunen som 
myndighed på vand-
forsyningsplanlæg-
ningen for at sikre 
overensstemmelse 
mellem de konkrete 
ønsker og vandforsy-
ningsplanen.

Hvem kan vi samarbej-
de med?

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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Finansiering
Næste skridt er, at vandforsyningerne indentifi cerer de omkostninger, der er forbundet med at udføre 
opgaven og fi nder ud af, hvordan disse udgifter fi nansieres og fordeles på forsyningerne. 

Uanset hvor enkel en opgave, der 
samarbejdes om, vil der være udgifter 
forbundet hermed. Grundlæggende 
kan udgifterne deles op i tre katego-
rier:

•  Engangsudgifter –    
 eksempelvis lækagesøger,   
 fælles udbud af    
 vandanalyser mv.

•  Løbende driftsudgifter –   
 eksempelvis fælles    
 rådighedsvagt, fælles    
 kasserer, fælles    
 prøvetagning

•  Investeringer – eksempelvis   
 ringforbindelser, boringer

Fordelingen af udgifter kan enten ske 
fra sag til sag eller ved indbetaling til 
en fælles pulje. Vær opmærksom på, 
at etableringen af en pulje vil inde-
bære en eller anden form for admi-
nistration (budget og regnskab). Ved 
engangsudgifter kan udgiften fordeles 
forskelligt afhængig af behov, men ved 
investeringer – der typisk er karakteri-
seret ved at der kommer fl ere regnin-
ger – er der behov for at aftale en fast 
fordelingsnøgle.

Case A 

Indkøb af parti 
vandmålere

Case B

Fælles rådig-
hedsvagt i de næ-
ste 3 år

Case C

Etablering af ring-
forbindelse

Finansie-
ring

Engangsudgift Løbende driftsudgif-
ter

Investering 

Bemærkning:
Der er udelukkende 
tale om en engangs-
udgift knyttet til leve-
rancen. Hvor mange 
målere har hver 
partner forpligtiget 
sig til at aftage.

Bemærkning:
Der skal betales lø-
bende omkostninger i 
henhold til den aftalte 
fordelingsnøgle.

Det oplagte vil være 
at betale efter antal 
forbrugte serviceti-
mer hos hver partner 
eller efter en fast 
fordelingsnøgle. 

Bemærkning:
Der skal foretages en 
større anlægsinve-
stering, hvortil der er 
behov for budget og 
regnskab.

Der skal aftales en 
årlig fi nansiering, og 
regnskab skal gen-
nem ekstern revision.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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Organisering
 
Med baggrund i det konkrete samarbejde skal der tages stilling til, hvor formel en organisering,  der er 
behov for. 

Denne beslutning vil oftest være 
afhængig af, hvilke udgifter, der er tale 
om.

Graderne for samarbejde kan række 
fra engangskontrakter til fl erårige sam-
arbejdsaftaler (med eller uden ved-
tægter). Behovet for formalitet stiger 
i takt med såvel opgavens økonomi 
som kompleksitet (teknisk og antal 
partnere). 

Beslutter man sig til et formelt samar-
bejde, indebærer det en forpligtende 
organisering med vedtægter, repræ-
sentantskabsmøde og en daglig styre-
gruppe/ledelse mv. 

I visse tilfælde kan der være behov for 
stiftelse af egentlige selskaber. For en 
gennemgang af mulige selskabsfor-
mer henvises til bilag A.

Case A 

Indkøb af parti 
vandmålere

Case B

Fælles rådig-
hedsvagt i de næ-
ste 3 år

Case C

Etablering af ring-
forbindelse

Organise-
ring

Engangskontrakt Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale / 
vedtægter 

Bemærkning:
Der er behov for en 
form for kontrakt/
håndfæstning på, 
at der indhentes et 
fælles tilbud. Hvem 
gør hvad - og hvad er 
hver partner forpligti-
get til?

Bemærkning:
Der skal indgås en 
samarbejdsaftale, 
der indeholder en 
fordeling af udgiften 
– antal servicebesøg 
eller fast fordeling, 
baseret på antal an-
delshavere. Desuden 
skal det være be-
skrevet, hvordan den 
fælles arbejdskraft 
styres.

Bemærkning:
Der skal indgås en 
samarbejdsaftale 
der beskriver styring 
af opgaven, priori-
teringer og investe-
ringsplan. En stem-
mefordeling blandt 
deltagerne skal 
beskrives.

Der bør i aftalen/ved-
tægten fastlægges 
en årlig generalfor-
samling.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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Drift af samarbejdet
 
I forbindelse med at driften af samarbejdet fastlægges, er det vigtigt, at der udpeges en tovholder, der 
igangsætter og følger op på aftalte aktiviteter. 

Herudover kan der være behov 
for et besluttende organ samt et 
forum, hvor alle deltagere i samar-
bejdet én gang årligt mødes og kan 
komme til orde. 

Det er desuden vigtigt løbende 
eller minimum én gang årligt at 
evaluere samarbejdet med henblik 
på at vurdere behovet for eventuel 
op- eller nedjustering af samarbej-
det.

Case A 

Indkøb af parti 
vandmålere

Case B

Fælles rådig-
hedsvagt i de næ-
ste 3 år

Case C

Etablering af ringforbin-
delse

Drift Parterne skal være 
enige om, hvem der 
gør hvad i forhold til 
indkøbet: Hvem tager 
kontakten til leve-
randørerne, hvordan 
vurderes tilbuddene 
og hvem sørger for 
at fordele udgiften i 
henhold til det af-
talte?

Det er vigtigt at sam-
arbejdets parter med 
jævne mellemrum 
mødes for at følge på 
det udførte arbejde. 
Er kvaliteten som 
forventet, er kon-
takten til kunderne 
tilfredsstillende mv. 
Desuden bør den 
økonomiske situation 
gennemgås. 

Der bør nedsættes en 
styregruppe. Blandt sty-
regruppens medlemmer 
skal der udpeges én, der 
kan forestå den daglige 
drift af samarbejdet, her-
under varetage kontakten 
til entreprenøren og even-
tuelle rådgivere. 

Det er styregruppens an-
svar i forhold til den årlige 
generalforsamling at 
udarbejde en investe-
rings- og handlingsplan 
blandt andet indehol-
dende forslag til med-
lemsbidrag, samt afl ægge 
revideret regnskab.

Styregruppen fastlægger 
antallet af årlige møder. 
På hvert møde bør i hvert 
fald følgende punkter 
drøftes:

• Status for aktiviteten
• Økonomisk status
• Planlægning af 
  nye opgaver

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>



Ve
jle

dn
in

g 
om

 V
an

ds
am

ar
be

jd
er

14



Vejledning om
 Vandsam

arbejder

15

Samarbejde om 
grundvandsbeskyttelse
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Lovhjemmel til vand-
samarbejde om grund-
vandsbeskyttelse
Grundvandsbeskyttelse er en stor og 
kompliceret opgave. Derfor anbefales 
det i Drikkevandsudvalgets betænk-
ning fra 1998, at langt fl ere opgaver 
bliver løst i fællesskab. Vandforsy-
ningsloven blev samme år revideret 
og § 52 b blev ved denne lejlighed 
indsat. I denne paragraf blev det 
eksplicit anført, at vandforsyninger kan 
etablere vandsamarbejder om grund-
vandsbeskyttelse. 

For små forsyninger vil opgaven ofte 
ikke være til at løse alene, og for store 
forsyninger kan det være vigtigt at 
samarbejde for dels at være fl ere til at 
løfte og dels for at få en større lokal 
opbakning til de nødvendige initiativer. 

I § 52 b oplistes en række opgaver, 
som det er tilladt at indgå samarbej-
der om grundvandsbeskyttelse. Dette 
gælder hele vejen fra kortlægning til 
selve beskyttelsen. Endvidere er det 
muligt at samarbejde om at afhjælpe 
relaterede forsyningsproblemer. Dette 
kunne være etablering af nye kilde-
pladser og ringforbindelser.
Drikkevandsudvalgets betænkning 
vægtede især hensynet til den decen-
trale vandforsyningsstruktur og ikke 
de økonomiske fordele ved et samar-
bejde. 

Med den nye vandsektorlov er der 
øget fokus på økonomiske forhold, 
hvilket øger behovet for samarbejde, 
hvis den decentrale vandforsynings-
struktur skal opretholdes.

§ 52 b. Almene vandforsyningsanlæg kan etablere et 
samarbejde med henblik på samlet varetagelse af og 
fordeling af udgifterne til kortlægning, overvågning og 
beskyttelse af vandressourcerne som nævnt i § 52 a og 
andre aktiviteter, der har til formål at forebygge eller 
afhjælpe forsyningsproblemer forårsaget af kvaliteten af 
disse vandressourcer. 
Stk. 2. Vilkårene for et samarbejde efter stk. 1 aftales af 
de deltagende parter, jf. dog stk. 3, § 48, stk. 2, og § 53. 
Det kan herunder aftales, at samarbejdet skal overtage 
alle eller visse af de beføjelser, som ejeren af hvert enkelt 
vandforsyningsanlæg har efter denne lov med undtagelse af 
opkrævning af bidrag som nævnt i § 53. 
Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler for 
samarbejder efter stk. 1, herunder om samarbejdernes 
form og vilkår. 

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>

Afklaring 

Ønsker man at gennemføre et vandsamarbejde om grundvandsbeskyttelse er første punkt i processen er en 
afklaring af, hvad man må og vil samarbejde om. 
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Eksempler på samarbejde om 
grundvandsbeskyttelse

Når man taler om grundvandsbeskyt-
telse, kan der være tale om generelle 
samarbejdsområder og tiltag på speci-
fi kke samarbejdsområder.

Eksempler på generelle samarbejds-
områder:

•  Sløjfning af boringer og   
 brønde
•  Bykampagner
•  Pesticider
•  Havevandringer
• Nedsivningsanlæg
•  Olietanke
•  Landbrugskampagner
•  Gødskning
•  Håndtering af kemikalier
•  Overvågning
•  Handlingsplaner for    
 bæredygtig vandindvinding
• Udlægning af BNBO-   
 områder (relevant, hvis det   
 ikke udlægges i forbindelse   
 med indsatsplanlægningen)

Eksempler på specifi kke samarbejds-
områder:

•  Forhandlinger om aftaler og   
 deklarationer
•  Kompensationer
•  Skovrejsning
•  Køb af jord

Som det ses, er det kun fantasien, 
der sætter grænser for, hvad man kan 
samarbejde om. 
Kendetegnende for de specifi kke 
samarbejdsområder er, at de er meget 
økonomisk tunge, hvorfor det er nød-
vendigt at se lidt mere stringent på de 
individuelle interesser i tiltaget. Man 
kan selvfølgelig vælge at være soli-
darisk om disse områder, men det vil 
oftest være en politisk beslutning.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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I dette afsnit om vandsamarbejde om 
grundvandsbeskyttelse vil vi gennem-
gå mulige vandsamarbejder ved hjælp 
af en fi ktiv case. 

Figur 1: Oversigt over et primært grundvandsmagasin i den fi ktive Vandværkskøbing Kommune

Vandværkskøbing 
Kommune
Rammerne er, at vi er i en kommune, 
Vandværkskøbing. I Vandværkskø-
bing er der otte vandforsyninger, der 
alle indvinder vand fra samme grund-
vandsmagasin. 

Forsyningerne er placeret i områder 
med forskellig sårbarhed. 

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>

Deltagere
Når man har besluttet sig for sit samarbejdsområde, bør man overveje, hvilke deltagere man med fordel 
kan invitere til et samarbejde. 
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Case A 
Udelukkende generelle opgaver:
De tre vandværker i det mindre 
sårbare område går sammen om at 
løse de generelle opgaver, der er 
relevante i det pågældende område, 
f.eks. om sløjfning af boringer. Da 
det er den samme ressource, der 
indvindes fra, er formålet at opnå 
stordriftsfordele og en ensartethed i 
beskyttelsen. 

Case B 
Solidarisk samarbejde om både ge-
nerelle og specifi kke opgaver:
Alle otte vandværker samarbejder 
solidarisk om alle typer af opgaver, 
uanset om det enkelte vandværk 
konkret får udbytte af det enkelte 
tiltag. Formålet er at sikre den fælles 
forsyning i kommunen i erkendelse 
af, at de vandværker, der i dag ikke 
er truede, ikke kan levere vand til 
resten af kommunens borgere, hvis 
de øvrige værker lukkes grundet 
manglende forebyggelse.

Case C 
Differentieret samarbejde:
Alle otte vandværker samarbejder 
solidarisk om de generelle tiltag. 
I samarbejdsaftalen/vedtægten 
indbygges mulighed for at løse 
specifi kke opgaver i mindre områder 
gennem konkrete delsamarbejdsaf-
taler. Formålet er at sikre den fælles 
forsyning i kommunen under erken-
delse af, at det ikke er alle vandvær-
ker, der har brug for samme beskyt-
telsesgrad.

Følgende tre cases skal beskrive mulige vandsamarbejder mellem vandforsynin-
gerne i Vandværkskøbing. Eksemplerne gennemgåes mht. Deltagere, Finansiering, 
Organisering og Drift. 

Det er i denne sammenhæng vigtigt at påpege, at der ikke kun er fordele ved et 
samarbejde mellem forsyninger, der indvinder fra samme grundvandsmagasin. Der 
kan også være fordele ved at samarbejde, selvom vandforsyningerne indvinder fra 
forskellige grundvandsmagasiner.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>

Tre cases
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Finansiering
Næste skridt er, at vandforsyningerne fi nder de omkostninger, der er forbundet med at udføre opgaven, og 
fi nder ud af, hvordan disse fi nansieres og fordeles på forsyningerne. 

Uanset hvor enkel en opgave måtte 
være, så koster den penge. Det er vigtigt 
fra starten at få afklaret, hvordan disse 
udgifter skal fordeles.
Grundlæggende kan udgifterne deles op 
i tre kategorier:

•  Engangsudgifter 
 – eksempelvis kampagne

•  Løbende driftsudgifter    
 – eksempelvis fælles    
 sekretariat

•  Investeringer 
 – eksempelvis køb af jord,   
 deklarationer mv.

Ved samarbejder om grundvandsbe-
skyttelse er det som oftest nødvendigt 
at pulje penge fra de enkelte deltagere. 
Vær opmærksom på, at etableringen 
af en pulje vil indebære en eller anden 
form for administration (budget og regn-
skab).

Der er fl ere modeller for fordelingsnøgle, 
men den umiddelbart mest robuste er 
at basere fordelingen på størrelsen af 
indvindingstilladelserne. Årsagen til 
dette er, at man ikke er så sårbar overfor 
svingninger i oppumpning eller salg.

Case A 

Udelukkende gene-
relle opgaver 

Case B

Solidarisk sam-
arbejde om både 
generelle og speci-
fi kke opgaver

Case C

Differentieret sam-
arbejde

Finansie-
ring

Engangsudgift eller 
løbende driftsudgifter

Engangsudgift eller 
løbende driftsudgifter

Engangsudgift eller 
løbende driftsudgifter

Bemærkning:
Dette samarbejde 
kan indeholde såvel 
engangsudgifter som 
løbende driftsudgif-
ter.

Bemærkning:
For de generelle 
opgaver vil der typisk 
være tale om en-
gangsudgifter og/el-
ler løbende driftsud-
gifter.

For de specifi kke 
opgaver vil der ofte 
være tale om at 
betragte det som en 
investering. 

Bemærkning:
For de generelle 
opgaver vil der typisk 
være tale om en-
gangsudgifter og/el-
ler løbende driftsud-
gifter.

For de specifi kke 
opgaver vil der ofte 
være tale om at 
betragte det som en 
investering.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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Organisering
Først skal der med udgangspunkt i det konkrete samarbejde tages stilling til, hvor formel en organisering 
der er behov for. 

Det vil ofte være hæftet op på, hvilke 
udgifter der er. Ved et formelt sam-
arbejde tænkes på en forpligtigende 
organisering med vedtægter, repræ-
sentantskabsmøde, en styregruppe/
daglig ledelse mv. 

Alt andet lige vil behovet for formalitet 
stige i takt med såvel opgavens kom-

pleksitet (teknisk og antal partnere) 
som den økonomi, der er forbundet 
hermed. 

I visse tilfælde kan der være behov for 
stiftelse af egentlige selskaber. For en 
gennemgang af mulige selskabsfor-
mer henvises til bilag A.

Case A 

Udelukkende gene-
relle opgaver 

Case B

Solidarisk sam-
arbejde om både 
generelle og speci-
fi kke opgaver

Case C

Differentieret sam-
arbejde

Organise-
ring

Engangskontrakt Samarbejdsaftale / 
vedtægter

Samarbejdsaftale / 
vedtægter

Bemærkning:
Hvis der er tale om 
en engangsudgift kan 
parterne nøjes med 
en form for kontrakt/
håndfæstning vedrø-
rende denne opgave; 
Hvem gør hvad - og 
hvad er hver partner 
forpligtiget til.

Bemærkning:
I tilfælde af løbende 
driftsudgifter og/eller 
investeringer vil det 
være nødvendigt at 
udarbejde en sam-
arbejdsaftale eller et 
sæt vedtægter, der 
indeholder fordeling 
af udgiften, samt 
bestemmelser om 
beslutningsproces-
sen mv.

Bemærkning:
I tilfælde af løbende 
driftsudgifter og/eller 
investeringer vil det 
være nødvendigt at 
udarbejde en sam-
arbejdsaftale eller et 
sæt vedtægter, der 
indeholder fordeling 
af udgiften, samt 
bestemmelser om 
beslutningsproces-
sen mv. 

Der bør i aftalen/ved-
tægten fastlægges 
en årlig generalfor-
samling.

Organiseringen 
skal tage højde for 
at alle ikke er med 
i alt

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>
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Drift af samarbejdet
I forbindelse med at driften af samarbejdet fastlægges, er det vigtigt, at der udpeges en tovholder, der 
igangsætter og følger op på aftalte aktiviteter. 

Herudover kan der være behov for et 
besluttende organ samt et forum, hvor 
alle deltagere i samarbejdet én gang 
årligt mødes og kan komme til orde. 

Det er desuden vigtigt løbende eller 
minimum én gang årligt at evaluere 
samarbejdet med henblik på at vur-
dere behovet for eventuel op- eller 
nedjustering af samarbejdet.

Afklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> Ophør>>

Case A 

Udelukkende gene-
relle opgaver 

Case B

Solidarisk samarbejde 
om både generelle og 
specifi kke opgaver

Case C

Differentieret samar-
bejde

Drift Parterne bør udnævne 
en tovholder, og det er 
vigtigt at samarbejdets 
parter med jævne mel-
lemrum mødes for at 
følge op på de udførte 
opgaver: Er kvaliteten 
som forventet, er kon-
takten til konsulenter 
tilfredsstillende mv.?

Desuden bør den 
økonomiske situation 
gennemgås.

Der bør nedsættes en 
styregruppe. Blandt styre-
gruppens medlemmer skal 
der udpeges en, der kan 
forestå den daglige drift af 
samarbejdet, herunder va-
retage kontakten til eventu-
elle rådgivere mv.

Alternativt bør det nøje 
overvejes, om det er nød-
vendigt med en sekretær, 
der sikrer, at opgaverne 
igangsættes og udføres, 
samt styrer og dokumente-
rer økonomien.

Styregruppen skal 
udarbejde en investerings- 
og handlingsplan til den 
årlige generalforsamling. 
Planen bør indeholde 
forslag til medlemsbidrag 
samt revideret regnskab.

Styregruppen fastlægger 
antallet af årlige møder. På 
hvert møde bør i hvert fald 
følgende punkter drøftes:

• Status for aktiviteten
• Økonomisk status
•Planlægning af nye op-
gaver

Der bør nedsættes en 
styregruppe. Blandt styre-
gruppens medlemmer skal 
der udpeges en, der kan 
forestå den daglige drift af 
samarbejdet, herunder va-
retage kontakten til eventu-
elle rådgivere mv.

Alternativt bør det nøje 
overvejes, om det er nød-
vendigt med en sekretær, 
der sikrer, at opgaverne 
igangsættes og udføres, 
samt styrer og dokumente-
rer økonomien.

Styregruppen skal 
udarbejde en investerings- 
og handlingsplan til den 
årlige generalforsamling. 
Planen bør indeholde 
forslag til medlemsbidrag 
samt revideret regnskab.

Styregruppen fastlægger 
antallet af årlige møder. På 
hvert møde bør i hvert fald 
følgende punkter drøftes:

• Status for aktiviteten
• Økonomisk status
• Planlægning af nye 
opgaver
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Ophør af samarbejde
Uanset hvilken samarbejdskonstruktion man vælger for vandsamarbejdet, er det vigtigt, at der allerede ved 
etableringen af samarbejdet afklares visse forhold i forbindelse med et eventuelt senere ophør.

Som udgangspunkt skal det altid være 
muligt at udtræde af et samarbejde.

Et vandsamarbejde vil altid være for-
bundet med økonomi af forskelligt om-
fang. Det er derfor af stor betydning, 
at der som et minimum udarbejdes en 
samarbejdsaftale/vedtægter.

I aftalen/vedtægterne skal der være 
en paragraf, der omhandler opløsning 
af samarbejdet samt mulig udtræden 
af en eller fl ere af aktørerne.

Opløsning af et 
samarbejde/selskab
Som nævnt er det vigtigt, at det 
fremgår af vedtægterne eller samar-
bejdsaftalen, hvordan selskabet eller 
samarbejdet ophæves.

De økonomiske forhold skal udredes 
(beskriv principperne hertil).
Der kan være forpligtigelser tilknyttet 
selskabet/samarbejdet, som det kan 
være hensigtsmæssigt, at have be-
skrevet, hvordan man vil afvikle disse:
 
• Hvordan afgøres tvister?

• Hvordan udtræder en eller   
 fl ere af deltagerne af    
 et samarbejde?

•  Kan en del af deltagerne   
 tvinge en eller fl ere af de   
 øvrige deltagere til at forlade   
 samarbejdet? 

OphørAfklaring Deltagere Finansiering Organisering Drift af samarbejde>> >> >> >> >>

Hvis ja, udarbejd da betingelser herfor. 

I øvrigt henvises til vedlagte vedtægts-
eksempler (Bilag B).
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Bilag
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Bilag A - Eksempler på selskabsformer

Etablering af selskaber
De normale organiseringsformer, der forventes at blive anvendt i forbindelse 
med de fleste vandforsyningssamarbejder, er: Interessentskaber (I/S) og 
Andelsselskaber (eller -foreninger) med begrænset ansvar (A.m.b.a.).
 
Aktieselskaber og anpartsselskaber er underlagt detaljeret selskabsretlig 
regulering, som forudsætter etablering af en række selskabsorganer mv. 
Disse selskabsformer er næppe egnet til at danne rammen om et vandforsy-
ningssamarbejde. Rene andelsselskaber med subsidiær hæftelse vurderes 
heller ikke at være attraktive for et vandforsyningssamarbejde.
 

Interessentskabsformen, I/S

Overordnet set er I/S’et den enkleste form for samarbejdsselskab. Ved etab-
lering af et I/S kan man danne ramme for et fællesskab uden at etablere en 
helt ny juridisk person, og et I/S er ikke som udgangspunkt et selvstændigt 
skattesubjekt. 
 
Det er parternes aftale (se ovenfor),, som danner rammerne for selskabets 
etablering, opgaver, medlemmernes forpligtelser m.v.
I/S’et er i hovedsagen ikke lovreguleret. For selskabets forpligtelser hæfter 
medlemmerne direkte og solidarisk. Indbyrdes hæfter medlemmerne solida-
risk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud af kapital i selskabet. Da 
der i et vandforsyningssamarbejde næppe vil blive udøvet virksomhed, som 
medfører risiko for betydelige økonomiske forpligtelser, som de enkelte del-
tagere ikke vil eller kan stå inde for, vil dette forhold sjældent få betydning i 
praksis. Hvis de involverede parter i vandsamarbejdet er aktieselskaber eller 
A.m.b.a.’er, så hæfter ingen personligt. Såfremt en af de involverede parter 
er et I/S, så kan der dog gøres et eventuelt krav gældende mod personer fra 
dette.
 
Ved indbetaling af ekstraordinære indskud til selskabet skal I/S’et principielt 
opkræve et sådant bidrag ligeligt blandt medlemmerne.
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Andelsselskaber (eller -foreninger) med begræn-
set ansvar, A.m.b.a.
Et alternativ til I/S er A.m.b.a. Disse er i hovedsagen ikke lovregulerede.
 
Det er parternes aftale (se ovenfor), som danner rammerne for selskabets 
etablering, opgaver, medlemmernes forpligtelser mv.
Der er nogle forskelle mellem interessentskabs- og andelsselskabsformen, 
hvoraf de væsentligste er:
 
•  Ved interessentskabsformen ejer deltagerene normalt ligelige   
 andele af kapitalen, mens der ved andelsselskaber ejes i forhold til   
 betalt indskud.

•  Medlemmerne i et A.m.b.a. hæfter alene med den i selskabet   
 indskudte kapital.

•  Ekstraordinære indskud skal principielt opkræves i forhold til andele.

•  Andelsselskabet vil være et selvstændigt skattesubjekt, der som   
 hovedregel beskattes af erhvervsmæssig virksomhed - og    
 skattereglerne er noget komplicerede.
 
Om end der næppe i praksis vil være den store forskel på at etablere et 
vandforsyningssamarbejde på basis af et A.m.b.a. eller et I/S, og da hæftel-
sesspørgsmålet er den eneste fordel ved et A.m.b.a. i forhold til I/S’et, an-
befales det, at hvis man påtænker at oprette et vandforsyningssamarbejde 
som et selskab, at det så oprettes som et I/S. 

Såfremt at udkastet til vandsektorlov (sommer 2008) vedtages uændret, 
så vil vandforsyning blive omfattet af skattepligt. Det vil i så fald være nød-
vendigt at kigge nærmere på beskatningsforholdene ved de forskellige 
selskabsformer, hvis vandsamarbejdet omfatter normale vandforsyningsak-
tiviteter såsom produktion, vandbehandling eller distribution. På nuværende 
tidspunkt foreligger der endnu ikke et klart overblik over en eventuel fremti-
dig beskatning.
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Bilag B – Eksempler på vedtægter.

Vedtægter for
Ringsted vandsamarbejde I/S

19. april 2007

















REGULATIV
for udførelse af vandforsyningsprojekter af fælles interesse for de almene vandforsyningsanlæg

i Aalborg Kommune
(Fællesregulativet)
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Vandforsyningsplan for Aalborg Kommune 2004-2015 
 

 REGULATIV  

for udførelse af vandforsyningsprojekter af fælles interesse for de almene vand-
forsyningsanlæg i Aalborg Kommune 

(Fællesregulativet) 

1.  Formål og opdeling  
 
1.1.  Dette regulativ gælder for udførelse af de opgaver og projekter, der er fælles for en 

større eller mindre kreds af de almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune 
samt for administration af forhold vedrørende disse.  

 Regulativet gælder p.t. for følgende projektområder: 
• Realisering af vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune, 

jf. påbud af 24.11.1992 fra Nordjyllands Amt efter Vandforsyningsloven §48. 
   

• Etablering af vandforsyning i det åbne land,  
jf. samarbejdsaftale mellem vandværkerne af 09.12.1991 med senere tillæg nr. 
1. 

 
• Samarbejdet om grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune,  

jf. samarbejdsaftale mellem vandværkerne af 01.07.1998 og senere. For et 
mindre antal vandværker dog efter påbud af 27.05.2002 fra Nordjyllands Amt 
efter Vandforsyningsloven §48. 

 
Regulativet kan senere anvendes ved udførelse af andre/nye opgaver og projekter.  

1.2. Under opfyldelse af formålet skal der tilstræbes et nært samarbejde med myndighe-
der i Kommune, amt og embedslægeinstitution om spørgsmål vedrørende de almene 
vandforsyningsanlægs forsyningsforhold og ejendommenes tilslutningsvilkår. 

  
1.3. Regulativets bestemmelser gælder for de af de respektive opgaver og projekter om-

fattede private almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune (PAVF) og Aal-
borg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Vandforsyningen (AKV).  

  
De p.t. områdevis opdelte PAVF er: 

 
Landområde Nord  
Ajstrup Kirkeby, Ajstrup Østre, Brændskov, Gl. Sulsted, Gammel Vodskov, Grind-
sted, Horsens-Langholt, Luneborg og omegn, Sulsted Stationsby, Tylstrup, Ugger-
halne, Vestbjerg og Vodskov.  

   
Nørresundby-Vadum  
Cementbyen, Lindholm, Nr. Uttrup, Hvorupgård, Torpet, Vadum, Vejlen og Vester 
Halne.  

 
Landområde Syd-Vest  
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Drastrup, Ellidshøj, Frederikshøj Mark, Frejlev, Godthåb Nordre, Godthåb Søndre, 
Godthåb Vestre, Højvang, Klitgård, Nørholm Østre, Restrup Nørholm Enge, St. Re-
strup, Svenstrup og Sønderholm. 

Aalborg Syd-Øst 
Dall Villaby, Essendrup, Fjellerad, Gistrup, Granly, Gunderup, Hennedal, Klarup, 
Lundby, Nøvling, Oppelstrup, Romdrup, Syrenparken, Sønder Tranders, Vejgaard, 
Visse, Volsted og Vaarst. 

  
 
2.  Finansiering af projektplanerne  
 
2.1. Til dækning af udgifterne til etablering af de påbudte eller aftalte opgaver og pro-

jek0ter opkræves et m3-bidrag fra de respektive vandforsyningsanlæg samt evt. et 
kontant bidrag ved forbrugertilslutning. 

  
2.2. Takster (m3-bidrag og bidrag ved forbrugertilslutning) fastsættes af Aalborg Byråd 

ved den årlige budgetbehandling efter høring af VPU, jf. pkt. 3.1.  
 
 
3. Rådgivende vandplanudvalg  
 
3.1. Der etableres et vandplanudvalg (VPU), der har til opgave at rådgive og afgive hø-

ringsudtalelse til Forsyningsudvalget, samt via Forsyningsudvalget til Byrådet i for-
bindelse med:  

• Ajourføring og revision af planerne for de påbudte eller aftalte opgaver og 
projekter 

• Skitseprojektering  
• Den overordnede projektstyring inden for det vedtagne årsbudget 
• Udarbejdelse og løbende ajourføring af tidsfølgeplan for udbygning af led-

ningsnet på basis af den fastlagte udbygningsperiode 
• Udarbejdelse af forslag til prioritering for det følgende års etapeudbygning af 

ledningsnet  
• Udarbejdelse af strategiplan- og budgetbidrag for det kommende år og -

overslag for de følgende 3 år 
• Fastsættelse af takster (m3-bidrag og bidrag ved forbrugertilslutning) 
• Udarbejdelse af detaljeret årsregnskab.  
 

3.2. VPU vil løbende blive orienteret om vedtagelse af aktiviteterne i pkt. 3.1. 
  
 
4. VPU’s sammensætning og funktionsperiode 
  
4.1. VPU har i alt 10 medlemmer, der vælges på følgende måde:  
 
4.2. De PAVF vælger for hvert område 2 repræsentanter til i alt 8 repræsentanter til VPU  
 Den under pkt. 1.3. anførte områdeinddeling lægges til grund herfor.  
 
4.3. AKV er repræsenteret med 2 medlemmer, hvoraf Vandforsyningschefen er den ene. 
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4.4. Vandforsyningschefen er mødeleder. 
 
4.5. Valg af udvalgsmedlemmer indberettes til VPU inden 14 dage efter, at valg har fun-

det sted.  
 
4.6.  Udvalgsmedlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.  
 
 
5. Møder i VPU  
 
5.1. Der afholdes mindst et møde pr. kvartal.  
 
5.2. Møder indkaldes af mødelederen. 
 Mødelederen er forpligtet til at indkalde til møde, såfremt mindst 2 udvalgsmedlem-

mer skriftligt anmoder herom.  
 
5.3. VPU er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvert 

medlem har 1 stemme.  
 
5.4. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er mødelede-

rens stemme udslagsgivende.  
 
5.5. VPU afgiver høringsudtalelse om takster (m3-bidrag og bidrag ved forbrugertilslut-

ning). Afvigende meninger kan efter anmodning medsendes udtalelsen. 
  
5.6. Et PAVF, der ikke er repræsenteret i VPU, kan deltage som observatør, når der be-

handles projekter i vandforsyningsanlæggets forsyningsområde. Det PAVF forudsæt-
tes inddraget i planlægningen.  

 
5.7.  VPU fastsætter selv sin forretningsorden.  

6.  Sekretariat og praktisk udførelse  

6.1.  Sekretariatsbistand for VPU udføres af AKV.  

6.2.  AKV forestår i samarbejde med de berørte PAVF og VPU udarbejdelse af projekter 
og udførelse heraf, jf. afsnit 11.  

AKV's hermed forbundne udgifter inkl. løn samt administrations- og lagerbidrag 
konteres under de respektive projektområder jf. pkt. 1.1.  

7. Afregning af bidrag  

7.1.  m3-bidrag afregnes af de deltagende almene vandforsyningsanlæg efter anlæggenes  
slutafregnede vandsalg efter samme retningslinier og på samme datoer, som er gæl-
dende for opkrævning af kloakafgiften.  

  
7.2.  Det enkelte PAVF og AKV modtager ikke godtgørelse for administrationsomkost-

ninger i forbindelse med opkrævning af eget bidrag (m3-bidrag).  
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7.3.  m3-bidraget indbetales to gange årligt med forfaldsdag henholdsvis 01.01. og 01.07. - 
første gang den 01.01.1993 for perioden 01.07.-31.12.1992.  

7.4. De almene vandforsyningsanlæg er ansvarlige for målernes korrekte aflæsning og 
for, at indberetning med henblik på afregning foretages i henhold til de til enhver tid 
gældende bestemmelser.  
 

7.5.  Hvis indberetning ikke sker rettidigt, har AKV efter drøftelse med VPU ret til at fo-
retage skøn over forbruget på basis af de tidligere indberettede forbrug. 

 
7.6. AKV's tilsynspersonale har ret til at foretage kontrolaflæsninger, og sådanne vil 

normalt blive foretaget i forbindelse med vandkvalitetstilsyn. 
  
7.7 Bidrag ved forbrugertilslutning opkræves og videreindbetales ved hver enkelt tilslut-

ning. 
  
7.8 Vandmålere stikprøvekontrolleres, fornyes og/eller vedligeholdes i overensstemmel-

se med de gældende regler herfor.  

8.  Betalingsforhold  

8.1.  De enkelte almene vandforsyningsanlæg hæfter for indbetaling af m3-bidrag og bi-
drag ved forbrugertilslutning til Aalborg Kommune, Betalingskontoret, efter de al-
mindeligt gældende retningslinier for indbetaling af forbrugsafgifter.  

  
 Indbetaling af m3-bidrag sker efter samme retningslinier, som er gældende for op-

krævning af kloakafgift.  

Bidrag fra forbrugertilslutning skal være betalt inden 30 dage fra tilslutningstids-
punktet.  

8.2.  Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag pålægges morarenter og eventuelle 
gebyrer efter Aalborg Kommunes sædvanlige retningslinier for arbejde for fremme-
de.  

8.3. De indbetalte bidrag for m3- og forbrugertilslutning tilføres ubeskåret mellemreg-
ningskontiene for de respektive opgaver/områder.  

9.  Budgetter og regnskab  

9.1  Plan- og budgetforudsætninger indarbejdes i AKV's strategiplan og budgetbidrag i 
overensstemmelse med den gældende sektorplan- og budgetprocedure.  

 
9.2.  Regnskabsåret er kalenderåret.  

9.3.  Regnskabet for de enkelte projektområder indgår i AKV’s regnskabsbidrag og revi-
deres og godkendes sammen med dette.  

9.4.  Eventuelle afvigelser i forhold til budgettet reguleres via mellemregningskontoen,   
d. v. s. overføres til efterfølgende regnskabsår. 
  

9.5.  Mellemregningskontienes indeståender forrentes med den af Aalborg Byråd til en-
hver tid fastsatte rentesats. Rentetilskrivningen sker pr. 31. december og rentebeløbet 
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beregnes på basis af saldoen på dette tidspunkt. Desuden tilskrives driftsrente bereg-
net på basis af daglige posteringer. 

 
 
10.  Realisering af de i vandforsyningsplanen anførte projekter 

10.1. Brugs- og ejendomsretlige forhold 
De vandplananlæg (anlæg, der udføres inden for vandforsyningsplanen), som kun 
forbinder og/eller forsyner nogle få almene vandforsyningsanlæg, overdrages til dis-
se umiddelbart efter, at de er udført, ved normal afleveringsforretning. 

Ved afleveringsforretningen overgår ejendomsret, vedligeholdelse og leverandørga-
rantier til de berørte almene vandforsyningsanlæg. 

Delepunkter fastlægges i de tilfælde, hvor der ikke er fælles områdegrænser, eller 
hvor placeringen af delepunktet ikke er umiddelbart indlysende, af Aalborg Byråd 
ved Forsyningsudvalget, efter høring af VPU. 

De almene vandforsyningsanlæg, der på denne måde har fået overdraget vandplanan-
læg, forestår herefter drift og vedligeholdelse heraf. 

I de tilfælde, hvor et vandplanprojekt også omfatter etablering af vandforsyningsan-
læg (som f.eks. indvindings-, behandlings- og distributionsanlæg), fastlægges drifts-
forholdene af Aalborg Byråd ved Forsyningsudvalget efter forudgående forhandling 
mellem de implicerede parter og VPU. 

 
Når der er udført forbindelsesledninger, påhviler det de enkelte almene vandforsy-
ningsanlæg i akutte tilfælde gensidigt at levere vand efter formåen og behov.  

 
Hvis et alment vandforsyningsanlæg i påkommende tilfælde afslår at levere vand og 
dermed ikke opfylder den pålagte forsyningspligt, bringes reglerne i vandforsynings-
lovens kap. 8 i anvendelse. 

Manglende opfyldelse af de almene vandforsyningsanlægs vedligeholdelsespligt vil 
ligeledes blive behandlet efter reglerne i vandforsyningslovens kap. 8. Det gælder 
også de anlæg, der i vandforsyningsplanen er medtaget som permanente leverandører 
af vand. 

Det er de berørte vandværkers pligt, at udføre de foranstaltninger, der er nødvendige 
for at sikre en tilstrækkelig udskiftning af vandet i en forbindelsesledning mellem 
værkerne og at kontrollere, at vandkvaliteten i forbindelsesledningen overholder 
drikkevandskravene. I mangel af enighed herom, træffer Aalborg Byråd ved Forsy-
ningsudvalget beslutning herom efter høring af VPU og i medfør af reglerne i vand-
forsyningslovens kap. 8. 

 
10.2.  Vedligeholdelsespligt 

Det påhviler de enkelte almene vandforsyningsanlæg at vedligeholde de overdragne 
vandplananlæg, således at de til enhver tid er i den forudsatte funktionsduelige til-
stand. Denne vedligeholdelse omfatter også fornyelse efter nedslidning, herunder en 
eventuel nødvendig dimensionsforøgelse. 
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Hvis et alment vandforsyningsanlæg ikke vedligeholder et vandplananlæg som for-
udsat og heller ikke udfører de nødvendige vedligeholdelsesarbejder efter påbud her-
om, vil arbejderne blive udført efter reglerne i vandforsyningslovens kap. 8. Påbud 
gives efter høring af VPU.  

 
10.3.  Måling og afregning af vandforbrug 

Efter den i pkt. 10.1 beskrevne deling af anlæggene anbringes der i delepunkterne 
vandmålerarrangementer, som udformes således, at vandstrømmen kan måles i begge 
retninger (to målere), hvis der er mulighed for gensidig forsyning. Såfremt vandleve-
rancen kun vil kunne forekomme ensidigt, anbringes kun én måler. Vandværkerne 
beslutter selv, hvor tit vandmålerne skal aflæses og hvor tit, der skal afregnes for den 
leverede vandmængde.   
 
Målerbrønde vedligeholdes og vandmålere vedligeholdes, stikprøvekontrolleres, af-
prøves og udskiftes af vandværkerne. Ejerforholdet til målerbrønde og vandmålere 
fastsættes af Aalborg Byråd ved Forsyningsudvalget i forbindelse med overdragel-
sen. Ved permanent levering af vand vil det leverende almene vandforsyningsanlæg 
normalt få overdraget målerbrønd og vandmåler med tilhørende pligt til at vedlige-
holde den og lade den afprøve og udskifte.  
 
Afregningsprisen for salg af vand til nødforsyning og midlertidig forsyning mellem 
de enkelte almene vandforsyningsanlæg er den beregnede lokale m3-pris. Den bereg-
nede lokale m3-pris udregnes på basis af omkostningerne ved at levere vand til et an-
det forsyningsområde, d. v. s. de samlede indtægter (faste og variable afgifter) fra-
regnet direkte udgifter til distribution til egne forbrugere. Denne m3-pris er ekskl. 
vandplanbidrag, som afregnes særskilt. 
 
Ved permanent levering af vand forhandles m3-prisen i det enkelte tilfælde. Prisen 
kan dog højst være den beregnede lokale m3-pris for det leverende anlæg. 

Vandplanbidrag betales af det almene vandforsyningsanlæg, som modtager vandle-
verancen. 

Takster godkendes af Aalborg Byråd. 
 

11. Generelle principper for kontrahering og overdragelse  

11.1. Detailprojektering, udlicitering, tilsyn m.m. sker efter Aalborg Kommunes retnings-
linier.  

11.2. Rørmaterialer mv. vil normalt være med i udbudet, men kan være bygherreleverance 
indkøbt via Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Lager- og Indkøbskon-
toret.  

12.  Øvrige forhold  

12.1.  Hvis lokale ændringer af vandforsyningsforholdene gør det ønske1igt eller nødven-
digt at fremskynde et af de projekter, der er optaget i den konkrete tidsfølgeplan, kan 
der efter forudgående høring af VPU og efterfølgende godkendelse af Aalborg Byråd 
ved Forsyningsudvalget skabes mulighed for, at projektet gennemføres af de(t) på-
gældende berørte almene vandforsyningsanlæg, idet det forudsættes, at projektet ud-
føres i henhold til pkt. 11.1.  
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Såfremt disse forudsætninger er opfyldt, kan de(t) pågældende berørte almene vand-
forsyningsanlæg - efter begæring herom og efter godkendelse af Aalborg Byråd ved 
Forsyningsudvalget - få de med projektet faktisk afholdte og dokumenterede udgifter 
godtgjort på det tidspunkt, hvor projektet var forudsat udført ifølge den konkrete tids-
følgeplan.  

Sådanne anlægsbeløb reguleres efter Dansk Vand- og Afløbsforenings vandforsy-
ningsindeks for perioden fra arbejdets afslutning og til udbetalingstidspunktet.  

Eventuelle uoverensstemmelser om vandindvindings- og vandforsyningsforhold 
m.m. efter vandforsyningslovens kapitel 6 og 8 henvises til afgørelse efter vandfor-
syningsloven. 

12.2.  Anlægsbidrag (tilslutningsafgifter), der opkræves fra ejendomme, som senere tilslut-
tes vandplan-forbindelsesledninger,  tilfalder det respektive vandforsyningsanlæg. 
Ved tilslutning til åben-land-ledninger følges bestemmelserne i samarbejdsaftalen 
herom.  

12.3.  Hvis en forbindelsesledning, der er medtaget i vandforsyningsplanen alligevel ikke 
udføres, kan der optages forhandlinger med henblik på vandplanfinansiering af ud-
gifterne til de foranstaltninger, som skal udføres til erstatning for denne. 

 
13. Vedtagelse 

Dette regulativ afløser med virkning fra den xx.xx.200x tidligere Regulativ for udfø-
relse af vandforsyningsprojekter af fælles interesse for de almene vandforsyningsan-
læg i Aalborg Kommune (Fællesregulativet) og Regulativ for realisering af vandfor-
syningsplanen for Aalborg Kommune (Realiseringsregulativet), som er godkendt af 
Aalborg Byråd samtidigt med vandforsyningsplanen. 
 

 Regulativet er vedtaget af Aa1borg Byråd den 11.11.2002 og behandlet af Nordjyl-
lands amtsråd den xx.xx.200x, på baggrund af amtets påbud om samarbejde om rea-
liseringen af Vandforsyningsplanen. 

 
 
 
 
AALBORG KOMMUNE 
FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE  
 
Den 
 
 
 

 

Mariann Nørgaard Knud Sloth 
Rådmand Direktør 



Aalborg Kommune  
Magistratens 5. Afdeling  
 
 

Tillæg nr. 1  
 

til  
 

Samarbejdsaftale  
 

om vandforsyning i det åbne land 
 

 i  
 

Aalborg Kommune 
 
I Samarbejdsaftalen om vandforsyning i det åbne land i Aalborg Kommune af 09.12.1991, som er 
indgået mellem de i bilag 1 anførte private almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune 
(PAVF) og Aalborg Kommune, foretages følgende ændringer: 
 
1. I punkt 2. Formål indsættes som punkt 2.4: 

“Det skal sikres, at boringer og brønde, der bliver overflødige i forbindelse med tilslutning til 
vandforsyningsanlæg efter nærværende samarbejdsaftale ikke efterfølgende udgør en risiko 
for grundvandsforurening. Det indgår derfor som et led i Åben land-projektet, at de sløjfes for-
skriftsmæssigt.” 

 
2. Punkt 4.1 affattes således: 

“Dækning af udgifterne til anlæg af ledninger og til sløjfning af boringer i forbindelse med 
etablering af vandforsyning i det åbne land sker ved, 

 
at hver aftalepart betaler et m3-bidrag baseret på vandsalget, og 
 
at nye forbrugere ved tilslutning betaler et tilslutningsbidrag (landzonetillæg) “ledningsbidrag i 
det åbne land”. Tilslutningsbidraget er ens for alle ejendomme.” 
 
 
Nærværende tillæg til samarbejdsaftale træder i kraft, når den er tiltrådt af parterne. 
 
 
 
 
Aalborg Kommune     Det private almene 
Magistratens 5. Afdeling     vandforsyningsanlæg 
     v/ bestyrelsen: 
 
Den      Den 
 
 
Ib Rasmussen 
    Rådmand  
 / Knud Sloth 
   Direktør 



Vandforsyningsplan for Aalborg Kommune 2004-2015 
 

Bilag 9. Samarbejdsaftale om grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune 
 
 

1. Deltagere og aftalens omfang 
 
1.1 Nærværende aftale er indgået mellem de i bilag 1 anførte private almene vandforsy-
 ningsanlæg og større enkeltanlæg (jf. pkt. 10) i Aalborg Kommune (PAVF) og Aalborg 
 Kommune. 
  
 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Vandforsyningen (AKV), indgår lige-

ledes i samarbejdet. 
 
1.2 I tilknytning til denne aftale og med lige så stor vægt gælder det til enhver tid gældende 

regulativ for udførelse af vandforsyningsprojekter af fælles interesse for de almene 
vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune (Fællesregulativet). 

 
 
2. Formål 
 
2.1 Formålet med aftalen er at sikre, at forsyning med drikkevand i Aalborg Kommune fort-

sat kan ske på grundlag af uforurenet grundvand, d.v.s. uden videregående permanente 
rensningsforanstaltninger og i overensstemmelse med revision af vandforsyningsplanen 
for Aalborg Kommune af 1997 med senere ændringer. 

 
 
3. Opgaver 
 
3.1 Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde mellem aftalens parter og omfatter følgen-
 de: 
 
• Undersøgelser, kortlægning og registrering af nuværende og fremtidige drikkevandsom-

råder (jf. pkt. 10). 
• Registrering af arealanvendelsen og fastlæggelse af den for en acceptabel grundvands-

dannelse påkrævede arealanvendelse. 
• Opstilling af handlingsplaner  
• Prioritering af indsatsen og udførelse af de heri beskrevne opgaver. 
• Indgåelse af aftaler til sikring af grundvandsdannelsen, herunder erhvervelse af arealer 

og rettigheder i nærområderne til kildepladser. 
• Betaling for indgåede dyrkningsaftaler 
• Kontrol med overholdelse af indgåede aftaler om foranstaltninger til sikring af grund-

vandet. 
• Koordinere undersøgelserne og de forebyggende foranstaltninger med amtet og andre 

miljø- og planmyndigheder. 
• Samarbejde med landboorganisationerne om dyrkningsaftaler 
 



 

 

2

 
4. Brugs- og ejendomsretlige forhold 
 
4.1 De arealer, der erhverves, overdrages – efter indgåelse og tinglig sikring af aftaler om 

sikring af grundvandsdannelsen – i det omfang de ikke afhændes til anden side til Aal-
borg Kommune og udlægges da som naturområder (skov eller overdrev), ligesom area-
lerne skal være offentlig tilgængelige som rekreative områder. 

 
 På de arealer, der overdrages til Aalborg Kommune, sørger Aalborg Kommune dels for 

at arealerne tilplantes m.v., dels for den efterfølgende vedligeholdelse. 
 
4.2 De økonomiske forpligtelser, der følger af erhvervede rettigheder som fx dyrkningsafta-

ler, afholdes via de midler, samarbejdsparterne indbetaler, jf. pkt. 6. 
 
4.3 Eksisterende og nye vandforsyningsanlæg (bygninger, boringer og ledninger) skal re-

spekteres og kan frit etableres på erhvervede arealer. I forbindelse med overdragelse til 
anden side eller til Aalborg Kommune tinglyses deklaration herom. 

 
4.4 Hvis vandindvindingen ophører eller vandforsyningsanlægget nedlægges, og der ikke 

længere er behov for arealerne/rettighederne til grundvandsbeskyttelse skal samarbejdet 
i fornøden udstrækning sørge for afvikling af indgåede forpligtelser. Hvis arealer ejet af 
Aalborg kommune i sådan anledning sælges, skal provenuet tilgå samarbejdet. I tilfælde 
af at samarbejdet er ophørt, tilfalder provenuet dog Aalborg Kommune. 

 
 
5. Vandplanudvalget (VPU) 
 
5.1 VPU’s sammensætning, funktion m.m. fremgår af det tilknyttede Fællesregulativ, jf. 

pkt. 1.2. 
 
 VPU’s medlemmer forpligter sig til løbende at orientere de vandforsyningsanlæg, de 

repræsenterer og ligeledes sikre sig, at der i muligt omfang er accept blandt disse om 
VPU’s dispositioner. 

 
5.2 Der nedsættes et kontaktudvalg for hvert samlet indvindingsområde, ligesom der kan 

dannes fælles kontaktudvalg for enligt beliggende vandforsyingsanlæg. Hvert kontakt-
udvalg vælger to personer til et fælles koordinerende kontaktudvalg alt med reference 
til VPU. AKV er repræsenteret i alle kontaktudvalg. 

 
5.3 Forslag til aktiviteter fra det koordinerende kontaktudvalg skal behandles efter de gæl-

dende procedurer, som beskrevet i Fællesregulativet, jf. punkt 1.2, og skal snarest mu-
ligt sendes til Aalborg Kommune via VPU ledsaget med VPU´s eventuelle kommenta-
rer. 

 
 Der afholdes møder i kontaktudvalgene efter behov, og der afholdes mindst et årligt 

fællesmøde, hvor alle vandforsyningsanlæg kan deltage. 
 
 
6. Betaling af bidrag 
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6.1 Dækning af udgifterne til etablering og vedligeholdelse af foranstaltninger til beskyttel-
se af grundvandet sker ved at hver aftalepart betaler et m3-bidrag baseret på vandsalget. 

 
6.2 Taksten for m3-bidraget fastsættes således, at der er løbende dækning for udgifterne til 

etablering og vedligeholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne. 
 
 
7. Tilgang af almene vandforsyningsanlæg og ophør af et alment vandforsyningsan-

læg 
 
7.1 Almene vandforsyningsanlæg som ikke har indgået nærværende aftale med Aalborg 

Kommune, kan efterfølgende ligeledes indgå samme aftale, såfremt Aalborg Byråd ved 
Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne godkender dette efter indstilling fra VPU. 

 
7.2 Ved en sådan senere aftaleindgåelse betaler det almene vandforsyningsanlæg forlods et 

beløb fastsat af Rådmanden for Forsyningsvirksomhederne efter indstilling fra VPU, 
udregnet på basis af det beløb, der successivt skulle have været indbetalt inkl. forrent-
ning, hvis anlægget havde deltaget i hele perioden. 

 
 Det fastsatte beløb forfalder til betaling på indgåelsestidspunktet. 
 
 
8. Uoverensstemmelser 
 
8.1 Skulle der mellem parterne eller mellem de enkelte almene vandforsyningsanlæg i sam-

arbejdet opstå uenighed om forståelse af nærværende aftale eller om de ved denne skab-
te forhold ekskl. takstmæssige forhold, påhviler det de stridende parter at søge uenighe-
den fjernet ved indbyrdes imødekommende forhandlinger. Hvis det er nødvendigt eller 
ønskeligt, kan VPU deltage i forhandlingerne. 

 
 Fører sådanne forhandlinger ikke til enighed, kan uoverensstemmelse af enhver art af 

parterne indbringes for en voldgiftsret, jf. pkt. 8.2. 
 

 Dette gælder dog ikke i den udstrækning sagen vedrører 
 
 - en afgørelse der er truffet efter vandforsyningslovens bestemmelser og/eller 

 
 - Aalborg Byråds vedtagelser eller vedtagelser truffet i henhold til delegation fra Aal-

borg Byråd. 
 
8.2 Enhver tvist som udspringer af denne aftale, og som ikke kan løses som anført under 

punkt 8.1., afgøres af en af det Danske voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i overens-
stemmelse med “regler for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i Dan-
mark”. 

 
 Voldgiftsrettens kendelse er endelig, og parterne er forpligtet til at efterkomme kendel-

sen. 
 
 Hvis voldgiftsrettens kendelse ikke efterkommes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelo-

vens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. 
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 Voldgiftsretten bestemmer forretningsgang samt træffer bestemmelse vedrørende sags-

omkostninger, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer. 
 Der henvises i øvrigt til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. 
 
 
9. Ændring, udvidelse og ophør af aftalen 
 
9.1 Nærværende aftale er gældende medmindre en ændret lovgivning medfører ændrede 

forudsætninger fx. således, at det bliver muligt at påbyde deltagelse af alle vandforsy-
ninger indenfor et givet område. 

 
9.2 Parterne har ret til hvert år i forbindelse med strategiplanlægningen i Aalborg Kommu-

ne at tage økonomien og udviklingstakten op til vurdering med henblik på en ændring af 
aftalen. Ændringer skal godkendes af Aalborg Byråd. 

 
9.3 Ændring af samarbejdsaftalen kan ske, når Aalborg byråd og de øvrige parter har accep-

teret dette. 
 
 Ønsker enkelte af de øvrige parter ikke at ændre aftalen kan aftalen alligevel ændres, 

men disse aftaleparter står da frit med hensyn til at udtræde af aftalen. Ved en sådan ud-
trædelse får de pågældende aftaleparter ikke nogen form for økonomisk kompensation 
for de allerede indbetalte beløb. 

 
 
 
10. Definitioner 
 
10.1 Ved et drikkevandsområde forstås et vandindvindingsområde (svarende til det til an-

lægget hørende grundvandsdannende opland) tilhørende et alment vandforsyningsanlæg 
eller et større enkeltanlæg. 

 
10.2 Større enkeltanlæg er oplistet i bilag x. 
 
 
11. Ikrafttræden 
 
8.1 Nærværende aftale træder i kraft den 01.07.1998. 
 
 

Aalborg Kommune Det private almene vandforsyningsanlæg 
Forsyningsvirksomhederne 

 
 
Den            



25. oktober 2002   
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Vilkår  

for deltagelse i samarbejde om  
Grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune 

af 2002 
 
 
 

1. Omfattede vandværker  
 
1.1 Nærværende vilkår omfatter de i bilag 1 anførte private almene vandforsyningsan-

lægs deltagelse i samarbejde om grundvandsbeskyttelsen i Aalborg Kommune 
(PAVF).  

  
 
1.2 I tilknytning til nærværende vilkår og med lige så stor vægt gælder det til enhver tid 

gældende regulativ for udførelse af vandforsyningsprojekter af fælles interesse for de 
almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune (Fællesregulativet) 

 
  Tilsvarende medfører vilkårene ingen ændringer i samarbejdsaftalen om grund-

vandsbeskyttelse i Aalborg Kommune, der er indgået mellem Aalborg Kommune, 
Vandforsyningen og (p.t.) 44 private, almene vandværker i Aalborg Kommune. 

 
2. Formål 
 
2.1 Formålet med vilkårene er at sikre, at forsyning med drikkevand i Aalborg Kommu-

ne fortsat kan ske på grundlag af uforurenet grundvand, d. v. s. uden videregående 
permanente rensningsforanstaltninger og i overensstemmelse med revision af vand-
forsyningsplanen for Aalborg Kommune af 1997 med senere ændringer. 

 
3. Opgaver 
 
3.1 Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde mellem de almene vandværker i Aalborg 

Kommune og Aalborg Kommune og omfatter følgende: 
 

• Undersøgelser, kortlægning og registrering af nuværende og fremtidige drikke-
vandsområder (jf. pkt. 9). 

• Registrering af arealanvendelsen og fastlæggelse af den for en acceptabel grund-
vandsdannelse påkrævede arealanvendelse. 

• Opstilling af indsatsplaner  
• Prioritering af indsatsen og udførelse af de heri beskrevne opgaver. 
• Indgåelse af aftaler til sikring af grundvandsdannelsen, herunder erhvervelse af og 

rettigheder i nærområderne til kildepladser. 
• Betaling for indgåede dyrkningsaftaler 



 

- 2 - 
 

 

• Kontrol med overholdelse af indgåede aftaler om foranstaltninger til sikring af 
grundvandet. 

• Koordinere undersøgelserne og de forebyggende foranstaltninger med amtet og 
andre miljø- og planmyndigheder. 

• Samarbejde med landboorganisationerne om dyrkningsaftaler. 
 
4. Brugs- og ejendomsretlige forhold 
 
4.1 De arealer, der erhverves, overdrages - efter indgåelse og tinglig sikring af aftaler om 

sikring af grundvandsdannelsen - i det omfang, de ikke afhændes til anden side til 
Aalborg Kommune og udlægges da som naturområder (skov eller overdrev), ligesom 
arealerne skal være offentligt tilgængelige som rekreative områder. 

 
 På de arealer, der overdrages til Aalborg Kommune, sørger Aalborg Kommune dels 

for at arealerne tilplantes m.v., dels for den efterfølgende vedligeholdelse. 
 
4.2 De økonomiske forpligtelser, der følger af erhvervede rettigheder som f.eks. dyrk-

ningsaftaler, afholdes via de midler, der indbetales til grundvandsbeskyttelse , jf. pkt. 
6. 

 
4.3 Eksisterende og nye vandforsyningsanlæg (bygninger, boringer og ledninger) skal 

respekteres og kan frit etableres på erhvervede arealer. I forbindelse med overdragel-
se til anden side eller til Aalborg Kommune tinglyses deklaration herom. 

 
4.4 Hvis vandindvindingen ophører eller vandforsyningsanlægget nedlægges, og der ik-

ke længere er behov for arealerne/rettighederne til grundvandsbeskyttelse skal Aal-
borg Kommune i fornøden udstrækning sørge for afvikling af indgåede forpligtelser. 
Hvis arealer ejet af Aalborg Kommune i sådan anledning sælges, skal provenuet tilgå 
Aalborg Kommunes mellemregningskonto for grundvandsbeskyttelse. I tilfælde af, 
at grundvandssamarbejdet er ophørt, tilfalder provenuet dog Aalborg Kommune. 

 
5.  Vandplanudvalget (VPU) og kontaktgrupper 
 
5.1  VPU’s sammensætning, funktion m.m. fremgår af det tilknyttede Fællesregulativ. 
 
  VPU’s og kontaktgruppernes medlemmer forpligter sig til løbende at orientere de 

vandforsyningsanlæg, de repræsenterer, og ligeledes sikre sig, at der i muligt omfang 
er accept blandt disse om VPU’s dispositioner. 

 
  Der afholdes møder i VPU og i kontaktgrupperne efter behov, og der afholdes mindst 

et årligt fællesmøde, hvor alle vandforsyningsanlæg kan deltage. 
 
6. Betaling af bidrag 
 
6.1 Ved påbegyndelse af samarbejdet indbetaler hvert af vandværkerne, jf. bilag 1 et be-

løb, der svarer til vandværkets andel af indestående på mellemregningskontoen for 
grundvandsbeskyttelse pr. senest afsluttede regnskab. Andelen beregnes på grundlag 
forholdet mellem vandværkets vandsalg det pågældende år og det det totale vandsalg 
for de vandværker, der er omfattet af samarbejdsaftalen om grundvandsbeskyttelse af 
1998. 
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6.2 Såfremt et vandværk, der deltager i nærværende samarbejde, efterfølgende overtages 

af et vandværk, der har tiltrådt ”Samarbejdsaftale om Grundvandsbeskyttelse i Aal-
borg Kommune”, vil den kontante indbetaling efter nærværende aftales pkt. 6.1 incl. 
forrentning blive modregnet i det beløb, der forlods skal betales jvf. kapitel 7 i ”Sam-
arbejdsaftale om Grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune”.  

 
6.3 Dækning af udgifterne til etablering og vedligeholdelse af foranstaltninger til beskyt-

telse af grundvandet sker i øvrigt ved, at alle de almene vandværker i Aalborg Kom-
mune, herunder AKV betaler et m3-bidrag baseret på vandsalget. 

 
6.4 Taksten for m3-bidraget fastsættes således, at der er løbende dækning for udgifterne 

til etablering og vedligeholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne. 
 
7. Uoverensstemmelser 
 
7.1 Skulle der mellem de enkelte almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune op-

stå uenighed om forståelse af nærværende vilkår eller om de ved dette skabte forhold 
ekskl. takstmæssige forhold, påhviler det de stridende parter at søge uenigheden fjer-
net ved indbyrdes imødekommende forhandlinger. Hvis det er nødvendigt eller øn-
skeligt, kan VPU deltage i forhandlingerne. 

 
 Fører sådanne forhandlinger ikke til enighed, kan uoverensstemmelse af enhver art af 

parterne indbringes for en voldgiftsret, jf. pkt. 7.2. 
 
 Dette gælder dog ikke i den udstrækning sagen vedrører 
 

• en afgørelse der er truffet efter vandforsyningslovens bestemmelser og/eller 
• Aalborg Byråds vedtagelser eller vedtagelser truffet i henhold til delegation 

fra Aalborg Byråd. 
 

7.2 Enhver tvist som udspringer af dette regulativ, og som ikke kan løses som anført un-
der punkt 7.1, afgøres af en af det Danske voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i over-
ensstemmelse med “regler for behandling af sager ved den almindelige voldgiftsret i 
Danmark”. 

 
 Voldgiftsrettens kendelse er endelig, og parterne er forpligtet til at efterkomme ken-

delsen. 
 
 Hvis voldgiftsrettens kendelse ikke efterkommes, kan den fuldbyrdes efter retspleje-

lovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. 
 
 Voldgiftsretten bestemmer forretningsgang samt træffer bestemmelse vedrørende 

sagsomkostninger, herunder honorar til voldgiftsrettens medlemmer. 
 Der henvises i øvrigt til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift. 
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8. Ændring af vilkårene 
 

Nærværende vilkår kan ændres såfremt de i bilag 1 omfattede vandværker og Aal-
borg Byråd har accepteret dette. Vilkår, som er fastsat af Nordjyllands Amt kan kun 
ændres med amtets accept.   

 
9.  Definitioner 
 
9.1 Ved et drikkevandsområde forstås et vandindvindingsområde (svarende til det til an-

lægget hørende grundvandsdannende opland) tilhørende et alment vandforsyningsan-
læg.  

 
10.  Ikrafttræden 
 
10.1.  Nærværende vilkår er gældende fra det seneste underskrifttidspunkt. Herefter vil bi-

drag efter pkt. 6.1 dog blive beregnet på baggrund af underskrifttidspunktet for det 
private almene vandforsyningsanlæg.  

 
 
Aalborg Kommune 
Forsyningsvirksomhederne Det private almene Vandforsyningsanlæg 
    
Dato  Dato 
 
 
 
 
Mariann Nørgaard      / Knud Sloth 
Rådmand  Direktør 
 
      



Vejledning om
 Vandsam

arbejder
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