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  Åbningstider: 
  man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Afgørelse om godkendelse af regulativ for Klæstrup Vandværk, Gl. Klæstrupvej 5, 9740 
Jerslev J 
 
Brønderslev Kommune er tilsynsmyndighed for vandforsyningsanlæggene i Brønderslev Kom-
mune, jf. Vandforsyningslovens1 § 57, stk. 1. 
 
I henhold til Vandforsyningslovens § 55, stk. 1 skal almene vandforsyninger udarbejde et regula-
tiv, som skal indeholde de nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, her-
under om forbruget skal måles ved vandmålere og om grundejernes forpligtelser med hensyn til 
vandindlæg. 
 
Afgørelse 
Brønderslev Kommune har modtaget regulativ for Klæstrup Vandværk den 6. marts 2023.  
 
Brønderslev Kommune har godkendt regulativet den 7. marts 2023, som er den dato der er indsat 
i regulativet efterfølgende. Brønderslev Kommune godkender hermed det af Klæstrup Vandværks 
indsendte regulativ, hvilket er i henhold til Vandforsyningslovens § 55, stk. 2. 
 
§ 55, stk. 2. Regulativet for almene vandforsyninger udarbejdes af den almene vandforsyning og 
godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. 
Regulativet for anlæg, der ejes af et andelsselskab eller interessentskab, kan indeholde bestem-
melser om forbrugernes medlemskab. For almene vandforsyninger, som forsyner med vand i flere 
kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender 
regulativet for de øvrige kommuner. Det godkendte regulativ skal være tilgængeligt på den al-
mene vandforsynings hjemmeside. 
 
Kommunens godkendelse skal sikre, at regulativet er i tråd med kommunens vandforsyningsplan 
og lovgivningen i øvrigt, og kommunens kompetence er således alene begrænset til denne lega-
litetskontrol. 
 
Regulativet træder i kraft den 1. juli 2023. Regulativet er vedlagt afgørelsen. 
 
For afgørelsen gælder følgende klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages ifølge vandforsyningsloven, LBK nr. 602 af 10. maj 2022. 
 
Ifølge Vandforsyningslovens § 75, stk 1, jf. § 76, nr. 4, kan Brønderslev Kommunes afgørelse om 
godkendelse af regulativet påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 

 
1 Bekendtgørelse af lov nr. 602 af 10/05/2022 om vandforsyning m.v.  
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Afgørelsen kan, jf. Vandforsyningslovens § 80, påklages af Klæstrup Vandværk og enhver, der 
må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra 
offentliggørelsen. Klagefristen udløber den 4. april 2023. 
 
Offentliggørelse 
Underretning om godkendelse af regulativ for Klæstrup Vandværk vil udelukkende ske som of-
fentlig annoncering på Brønderslev Kommunes hjemmeside. Dette sker den 7. marts 2023. 
 
Domstolsprøvelse 
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder fra 
den dag, afgørelsen er offentliggjort, jf. Vandforsyningslovens § 81. 
 
Aktindsigt 
Opmærksomheden skal videre henledes på, at Klæstrup Vandværk, jf. Vandforsyningslovens § 
74, har mulighed for at få aktindsigt i sin sag. 
 
Har I spørgsmål til indeværende eller sagen i øvrigt, er I velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter Spøer 
Sagsbehandler - Grundvand 
 
Peter.Spoer@99454545.dk 
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Sådan klager du over en afgørelse - vejledning 

Du kan inden 4 uger efter du har modtaget afgørelsen klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.   

Hvad kan der klages over? 

Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan 
klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har over-
holdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skøns-
mæssige afgørelser.  

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke tage stilling 
til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig. 

Hvordan klager jeg og klagegebyr? 

Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 
som du finder på https://naevneneshus.dk/. Her vælger du Miljø- og Fødevareklagenævnet, 
hvor du for at klage typisk logger ind med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 
for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. 
for borgere eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder.  

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev 
Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Nævnenes Hus hjemmeside. 

Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor.  

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis: 

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 du får helt eller delvist medhold i din klage eller 

 din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi 
din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Domstolsprøvelse 

Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, 
skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse 
er meddelt. Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og 
Fødevareklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

https://naevneneshus.dk/

