Ny branchevejledning:
Regulativ for almene vandforsyninger
Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – et regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen af 2020 er resultatet af adskillige vandforsyningers
og styrelsers bidrag og byder på en tiltrængt opdatering af leveringsbetingelserne, som i dag
typisk er baseret på Normalregulativet fra 2014.
Formålet med den nye branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til
forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter. Branchevejledningen af 2020, der
består af såvel et forslag til en mulig regulativtekst som et bilag med kommentarer til udvalgte
punkter, er tilgængelig på foreningernes hjemmesider.
DANVA anbefaler, at I udarbejder et regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.
Kendetegn ved et regulativ
Regulativer er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis
og politik. Normalregulativet, der er en vejledning fra en statslig styrelse, er også en blanding af
lovgivning, normer og praksis, herunder et bud på lokalpolitik.
Det betyder, at det er muligt at tilpasse regulativet, så det tager højde for lokale hensyn, når
blot de holder sig inden for rammerne, som er fastsat i lovgivningen og i doms- samt klagepraksis. Det kan være emner som målerbrønd, sekundavand, supplerende anlægsbidrag og betaling
af brandvand, hvor det vil være aktuelt med pro og contra betragtninger forud for fastsættelse
af den lokale praksis.
Godkendelse af et nyt regulativ og varsling
Når og hvis I beslutter at opdatere jeres regulativ efter den nye branchevejledning, skal det
godkendes af kommunalbestyrelsen, hvor vandet bliver forbrugt. Derfor er det en god ide, at I
indleder en dialog med kommunalbestyrelsen om, at I påtænker at opdatere regulativet, og I
kan eventuelt sende et udkast til et nyt regulativ.
Såfremt den enkelte almene vandforsyning vælger at tilpasse sine leveringsbetingelser til branchevejledningen, er det vigtigt at bemærke, at når en vandforsyning foretager væsentlige ændringer af sit regulativ, skal forbrugerne i henhold til klagenævnspraksis varsles herom. Der er
ikke nogen faste regler om varsling og frister herfor i forbindelse med ændringer af et vandregulativ, men vi anbefaler, at forsyningen – efter kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativet - foretager en advisering af forbrugerne med minimum 3 måneders varsel, før det nye regulativ træder i kraft.
Kontaktperson hos DANVA: Susanne Vangsgård, sv@danva.dk
Fakta:
Baggrund for ændringerne
Brancheregulativet tager afsæt i normalregulativet (2014) og er udarbejdet ud fra følgende:







Ændring af lovgivningen f.eks. persondata, klageadgang og liberalisering af autorisationsområdet
Domstolspraksis f.eks. om adgangen til supplerende anlægsbidrag
Erfaringer fra drift og brug af normalregulativet f.eks. beredskabets brandhaner tilkoblet
vandforsyningens net, placering af vandmåleren og krav til installationer ved udskiftning
af vandmålere
Nye tendenser indenfor udstykningspraksis og brug af sekundavand
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---0--Ændringer har afsæt i nye tendenser
Den nye branchevejledning tager udgangspunkt i erfaringer fra vandværksdrift og nye tendenser inden for vandbranchen. På den måde giver den nye branchevejledning svar på en række
forhold, som Normalregulativet fra 2014 og Danske Vandværkers standardregulativ ikke tog
højde for.
Branchevejledningen byder for eksempel på disse ændringer:
Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet: Det ændres, så det står entydigt, at vandforsyningen har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.
Placering af vandmåler: Bestemmelsen om placering af vandmålere er ændret. Det er præciseret, at det er vandforsyningen, der afgør med afsæt i relevante pro-/contrabetragtninger,
hvor en vandmåler skal placeres. Ligeså er muligheden for at flytte en vandmåler, der sidder i
bygningen, blevet udvidet.
Placering af stikledninger: Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer
af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme.
Brandhaner: Der er også forslag til præciseringer i bestemmelser, der angår brandhaner.
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