
 

 

 

 

Vi godkender regulativ for Herslev Vandværk 

 

Vi har den 26. maj 2021 modtaget Herslev Vandværks indstilling om at godkende et nyt 

regulativ for vandværket.  

 

Vi har gennemgået regulativet og vi godkender hermed vandværkets nye regulativ.  

 

Regulativet træder ikraft den 3. juni 2021 og erstatter det nuværende regulativ fra 21. 

oktober 1997. 

 

Hvad omfatter vores godkendelse?  

Vi har gennemgået regulativet og vurderet, at regulativet er i overenstemmelse med  

DANVAs og Danske Vandværker Branchevejledning for regulativer for almene 

vandforsyninger fra december 2020. Miljøstyrelsen har udtalt, at de støtter op om den  

branchevejledning. Vi har ingen bemærkninger til regulativet. 

  

Jeres regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne 

Det godkendte regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne, eksempelvis på 

vandværkets hjemmeside.  

 

Har I spørgsmål? 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til godkendelsen af regulativet, kan disse sendes 

med post til Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø eller pr. mail til CTM@lejre.dk.  

 

I kan også ringe til mig på tlf.46 46 49 46. 

 

Lovgrundlag 

Vi har truffet afgørelsen efter § 55 stk. 2. i Vandforsyningsloven1  

 

 
1 Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning (jf. Jf. lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020)  
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Klagevejledning, søgsmål, aktindsigt 

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

Klagefrist 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

 

Din klage skal være indgivet senest den 1. juli 2021. 

 

Hvordan klager du? 

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageporttalen i 

Nævnenes hus (https://naevneneshus.dk/) Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til 

den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

myndigheden i Klageportalen. 

 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise 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 den myndighed, der har 

truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, 

som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klageberettigede 

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages af: 

 

• Miljøministeren 

• enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet 

efter lov om nationalparker 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse 

af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 

arealanvendelsen, på betingelse af 

• at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 

dens formål, og 

• at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

Søgsmål 

Hvis ansøger vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 

endelig afgørelse. 
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Aktindsigt 

Vi gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag2. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Vinie Hansen 

miljømedarbejder 

 
2 Offentlighedsloven nr. 606 af 12. juni 2013, Forvaltningsloven nr. 571 af 19. december 1985 (jf. 

lovbek.nr.433 af 22.april 2014), og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger nr. 292 af 27. april 1994 

(jf. lovbek.nr.980 af 16. august 2017) 
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