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Efter § 6 i vandforsyningsloven er beføjelserne om at træffe afgørelse efter 
§ 29 i samme lov henlagt til kommunerne. Dette fremgår af 
bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning.1

En kommunalbestyrelse kan efter reglerne på dette område træffe afgørelse 
om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et bestående alment 
vandforsyningsanlæg, hvis tilslutningen findes ønskeligt ud fra en samlet 
vurdering af forholdene i et område eller ud fra den enkeltes ejendoms 
forhold.2 En afgørelse om tilslutning til et bestående vandforsyningsanlæg 
kan efter reglerne også foretages i tilfælde, hvor de respektive ejendomme 
allerede er tilsluttet et vandforsyningsanlæg. 
En kommunalbestyrelse har dermed kompetence til at træffe afgørelse om 
at tvangstilslutte ejendomme til et andet vandværk, hvis det ud fra 
forholdende skønnes at være hensigtsmæssigt. 
Vurderingen skal foretages på baggrund af de foreliggende forhold. I det her 
tilfælde den godkendte vandforsyningsplan og det tilhørende vedtagende 
tillæg vedrørende Halk Præstegårds nedlæggelse og en videre forsyning fra 
et andet vandværk.
Med henblik på sagens behandling vedrørende en afgørelse om 
tvangstilslutning gøres der opmærksom på en bestemt procedure.3

Efter reglerne i normalregulativet for private vandforsyningsanlæg kan 
vandforsyningsanlægget ved restance efter en fastsat tidsfrist lukke for 
vandtilførslen. Normalregulativet er imidlertid kun vejledende, hvorfor det er 
bestemmelserne i det foreliggende regulativ for det pågældende vandværk 
der skal finde anvendelse. 

      
Med venlig hilsen

Catharina Carstensen
Fuldmægtig

1 Bekendtgørelse nr. 1451 af 11/12 2007 om vandindvinding og vandforsyning.
2 § 29, stk. 3 i lovbekendtgørelsen nr. 1026 af 20/10 2008 om vandforsyning mv., 
vandforsyningsloven.
3 Kap. 4 i bekendtgørelse nr. 1451 af 11/12 2007 om vandindvinding og vandforsyning.
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