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Afgørelse om godkendelse af regulativ for Klitgård Vandværk 

Aalborg Kommune er tilsynsmyndighed for vandforsyningsanlæggene i Aalborg Kommune, jf. 
Vandforsyningslovens1 § 57, stk. 1. 

I henhold til Vandforsyningslovens § 55, stk. 1 skal almene vandforsyninger udarbejde et regulativ, 
som skal indeholde de nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder 
om forbruget skal måles ved vandmålere og om grundejernes forpligtelser med hensyn til 
vandindlæg. 

Afgørelse 
Aalborg Kommune har den 29-11-2022 modtaget et revideret regulativ for Klitgård Vandværk.  

Aalborg Kommune godkender hermed det af Klitgård Vandværk indsendte regulativ af den 29-11-
2022 i henhold til Vandforsyningslovens § 55, stk. 2. 

Det godkendte regulativ skal være tilgængeligt på Klitgård Vandværks hjemmeside. 

:/: Regulativet er vedlagt dette brev. 

Kommunens godkendelse skal sikre, at regulativet er i overensstemmelse med kommunens 
vandforsyningsplan og lovgivningen i øvrigt, og kommunens kompetence er således alene 
begrænset til denne legalitetskontrol. 

Klagevejledning 
Ifølge Vandforsyningslovens § 75, jf. § 76, nr. 4, kan Aalborg Kommunes afgørelse om godkendelse 
af regulativet påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Regulativet offentliggøres pr. 05-01-2023. Klagefristen 
udløber således den 02-02-2023. 

Afgørelsen kan, jf. Vandforsyningslovens § 80, påklages af Klitgård Vandværk og enhver, der må 
antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. 

Evt. klage skal sendes via digital selvbetjening, Klageportalen, til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. Link til Klageportalen findes på forsiden af http://naevneneshus.dk/  

Klageportalen og vejledning hertil ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.  

                                                

1 Vandforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022  om vandforsyning m.v. 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen skal videresende 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt den kan 
imødekommes. 

Gebyr for behandling af klager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Der skal betales et gebyr for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet2, § 18, stk. 1. 

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Offentliggørelse 
Underretning om godkendelse af regulativ for Klitgård Vandværk vil udelukkende ske som offentlig 
annoncering på Aalborg Kommunes hjemmeside. 

I kan finde annoncen på www.aalborg.dk – vælg ”om kommunen” og dernæst ”lovpligtige annoncer”. 

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 Klitgård Vandværk, jf. Forvaltningslovens3 § 9, har 
mulighed for at få aktindsigt i sin sag. 

Har I spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, er I velkommen til at kontakte sagsbehandler 
Kristine Lohmann Pedersen på e-mail: miljoe-ressourcer@aalborg.dk eller på telefon: 9931 9477. 

 

 

Venlig hilsen 
 
 
Kristine Lohmann Pedersen 
 
+4599319477 
 

 

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk. 
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000. 
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr. 

                                                

2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Forvaltningsloven: Lov nr. 571 af 19. december 1985, Lovbek.nr. 433 af 22. april 2014. 
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