
DALBY-RODE Vandværk 
Krav til vandværket som Alment forsyningsselskab            November 2022 

 

Der findes en række krav som vandværket skal overholde og det overordnede er 

1. Vandforsyningsloven  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2210  

2. Vedtægterne  

https://dalby-rodevandvaerk.dk/Show_pdf?PDF_Side=/dokumenter/dok_1312_6863.pdf  

3. Regulativet 

 https://dalby-rodevandvaerk.dk/Show_pdf?PDF_Side=/dokumenter/dok_1852_6261.pdf  

4. Takstblad https://dalby-rodevandvaerk.dk/Show_pdf?PDF_Side=/dokumenter/dok_1581_4931.pdf  

Disse er dokumenter er gældende indtil næste er godkendt. 

Overordnet skal vi opfylde vandforsyningsloven og herefter de underliggende, som hver især skal opfylde kravene i 

nærmeste overordnede dvs. takstbladet skal opfylde og indeholder de punkter der er givet i regulativet som man 

ønsker betaling for og regulativet skal overholde vedtægterne. 

Vandværkernes ansvarsområde er vandværket med installationerne og dets indvindingsanlæg samt forsyningsnettet 

til alle forbrugere frem til skelgrænsen (eller stophane/målerbrønd hvis denne er placeret tæt ved skel, hvor det ikke 

har været muligt at placere indenfor skel). 

Da vandværket blev etableret i 1950 foregik al nedgravning af ledninger og installationer med håndkraft hvilket i 

mange tilfælde betød at man tilsluttede ejendomme med mindst gravearbejde således at der i mange tilfælde går 

over forsyningen til en matrikel over en privat nabo matrikel.  

Dalby-Rode Vandværk har derfor i mange år rettet en del af disse ”uhensigtsmæssige” forsyninger ved at omlægge 

samt betale for disse omlægninger. 

Vandværkerne i Danmark har dog nu i mange år haft et Regulativ (også Dalby-Rode) hvor ansvarsgrænsen var 

matrikelskel. 

Bestyrelsen har nu besluttet at vi fremover vil følge Regulativet og kun stå for og betale vedligeholdelsen til skel. 

Dette betyder at den enkelte grundejer skal betale for al vedligeholdelse indenfor skel og de undtagelser hvor 

stophanen/målerbrønden er lige uden for skel, hvis der har været praktiske årsager til denne placering. Vandværket 

ansvar er derfor fremover til og med stikledningen fra vor hovedledning og frem til stophanen, målerbrønden eller 

skelgrænsen. 

Vandværket står dog fortsat for måleren med drift og vedligeholdelse. 

Det betyder at grundejeren fremover skal betale ALLE omkostninger for vedligeholdelsen af ledningsnettet på egen 

matrikel, som dog kan klares ved at have forsikret sig mod dette. 

Derfor opfordrer Dalby-Rode Vandværk alle andelshavere/forbrugere om at undersøge sine forsikringsforhold. 
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