
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Side 1 af 2 

      

Afgørelse om godkendelse af regulativ for Egedevejens 
Vandværk 

 
Faxe Kommune har modtaget regulativ for Egedevejens Vandværk den 24. 
november 2022.  
 
Faxe Kommune godkender hermed pr. 24. januar 2023 det af Egedevejens 
Vandværks indsendte regulativ, hvilket er i henhold til 
Vandforsyningslovens § 55, stk. 2 (LBK nr. 602 af 10. maj 2022). 
 
Vi gør opmærksom på at hvis I ønsker at foretage ændringer i det 
godkendte regulativ, kræver det en ny godkendelse fra kommunen inden 
sådanne ændringer kan træde i kraft. 
Vi gør ligeledes opmærksom på at regulativet skal være tilgængeligt på 
jeres hjemmeside jf. ovenstående paragraf. 
 
 
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 legalitetskontrol. 
 
Regulativet træder i kraft den 24. januar 2023. Regulativet er vedlagt 
afgørelsen. 
 
For afgørelsen gælder følgende klagevejledning  
 
Afgørelsen kan påklages ifølge vandforsyningsloven.  
Ifølge Vandforsyningslovens §75, stk. 1, jf. §76, nr. 4, kan Faxe Kommunes 
afgørelse om godkendelse af regulativet påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 
 
Afgørelsen kan, jf. Vandforsyningslovens § 80, påklages af Egedevejens 
Vandværk og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig 
interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.  

Center for Plan & Miljø 

Egedevejens Vandværk  
Danavej 6 
4640 Faxe 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
Telefon 56203000 
 
Kontoradresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
 
Direkte telefon 56203017 
www.faxekommune.dk 
 
Dato: 24. januar 2023 
 
Sagsnummer: 
13.02.03-G01-24-22 
 
 
 
 
Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os. 
Sådan beskytter du bedst dine 
oplysninger. 
 
Dine personoplysninger passer 
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine 
oplysninger, og hvilke rettigheder 
du har på www.faxekommune.dk. 
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Offentliggørelse  
 
Underretning om godkendelse af regulativ for Egedevejens Vandværk vil 
udelukkende ske som offentlig annoncering på Faxe Kommunes 
hjemmeside. Dette sker den 24. januar 2022.  
 
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 Egedevejens 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 
 
Inken Juliane Mueller-Töwe 
Miljømedarbejder 


