VEDT/EGTER
FOR

GRUNDEJERFORENINGEN
M0LLEGARDENS
VANDWERK

§1

Vandvaerkets bestvrelse.
Vandvaerket ejes af "Grundejerforeningen M0llegarden" og bestyres af foreningens bestyrelse.
Den daglige drift forestas af en af bestyrelsen udpeget person, hvortil alle henvendelser
vedr0rende vandforsyningen rettes.

§2
Retten til forsvning med vand.
Enhver grundejer indenfor grundejerforeningens omrade har ret til at fa indlagt vand i sin ejendom
til almindeligt husholdningsbrug under overholdelse af de i efterfelgende naermere angivne regler.
§3
Vandindlaea
Tilslutning til vandvaerkets forsyningsledninger ma ikke ske uden forudgaende indhentet tilladelse
fra bestyrelsen.
§4
Stikledninqer.
Tilslutning til forsyningsledningen skal ske ved udf0relse af stikledning fra forsyningsledningen til
den pagaaldendes ejendom.
Tilslutningen til forsyningsledningen skal ske ved anboring eller indhugning af T-stykke, og der skal
anbringes stopventil umiddelbart efter forgreningen.
Stikledningen skal udf0res af en autoriseret mester efter gaeldende regler.
Stikledningen betales af grundejeren, og denne betaler ligeledes al n0dvendig retablering af gadeeller vejareal.
Stikledningen vedligeholdes af grundejeren og pa dennes regning.
Stikledningen skal placeres mindst 1,2 m under terraen, og ma ikke placeres i faelles udgravning
med elstik eller kloakledninger.
Normalt vil en ejendom kun kunne fa en stikledning, og denne skal vaere beregnet alene for
ejendommens forsyning.

§5
Malere.
Bestyrelsen kan med generalforsamlings tilslutning beslutte at alle forbrugere skal forsynes med
vandm£ler.
Mater skal da anbringes pa Stikledningen umiddelbart inden for ydervaeg eller i malerbrend og
inden nogen afgrening.
Maleren anskaffes og anbringes af vandvaerket for forbrugerens regning.
Vandmaleren skal anbringes pa et af vandvaerket godkendt sted og skal vaere let tilgaengelig og
bekvem at aflasse. Grundejeren er ansvartig for malerens tilstedevasrelse og beskyttelse mod
beskadigelse ved overlast, frost eller anden arsag.
Hvor malere anbringes i malerbrande, pahviler det grundejeren at holde disse rene og fri for vand.
Fabrikkens eller vandvaerkets segl eller plombe ma ikke brydes.
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Indtraeffer der utaetheder eller andre fejl ved en vandmaler, er grundejeren pligtig til uopholdelig at
give vandvaerket meddelelse herom.
Vandmaleren vil jasvnligt blive efterset af vandvaerket, og grundejeren er pligtig at vedligeholde
eller eventuelt udskifte maleren pa vandvaerkets anfordring.

§6
Installationer.
Alle installationer, der tilsluttes vandvaerkets forsyningsledninger, ska) udf0res af en autoriseret
vandmester i overensstemmelse med "Forskrifter vedr0rende vandinstallationer" udgivet af Dansk
Ingeni0rforening.

§7
Vedliaeholdelse.
Det pahviler enhver grundejer, til hvem der leveres vand fra vandvaerket, for egen regning
forsvarligt at vedligeholde sit anlaeg, og han er pligtig uopholdelig at lade enhver mangel, der matte
vise sig ved samme, afhjaelpe ved en vandmester.
Safremt en grundejer viser forsommelighed i f0rnaevnte henseende, foranstalter vandvaerket det
fornedne ivaerksat for hans regning.
Reparationer af skader, der efter vandvaerkets sk0n er forarsaget ved uforsigtighed eller
fors0mmelse fra grundejerens side, pa de ledninger med tilbeher, hvis vedligeholdelse pahviler
vandvaerket, betales af grundejeren efter regning fra vandvaerket.
I ubeboede ejendomme og andre ubenyttede lokaliteter er grundejeren er pligtig at anstalte
ledningerne afspasrret og aftappet.

§8
Fiemelse af installationer.
0nskes et eksisterende vandindlaeg borttaget, ma henvendelse herom af grundejeren rettes til
vandvaerket, som afg0r, om det kan tilstedes. Borttagningen skal ske ved en vandmester pa
grundejerens bekostning.
Stikledninger og jordledninger pa privat grund, der ikke laengere benyttes, kan efter forudgaende
skriftligt varsel til pagaeldende grundejer afbrydes for ejerens regning, nar det ikke kan godtg0res,
at stikledningen m.v. agtes taget i brug igen i den naermeste fremtid.
§9
Betaling.
Ved installationens tilslutning til forsyningsledningen betales en tilslutningsafgift til
"Grundejerforeningen M0llegarden" svarende til en udgift, denne forenings
medlemmer har mattet betale for vandvaerk og hovedledninger inden for grundejerforeningens
area), hvilket beleb reguleres med udgangspunkt i byggeomkostningsindekset, som pr. I. juli 1969
udgjorde kr. 202,-(1955=100). Pr. 1/1 1991 aendrettil nettoprisindekset for boligbyggeri = 122.
I det omfang, denne afgift ikke daekker vaerkets omkostninger ved tilslutningen, kan bestyrelsen
krave merudgifterne daekket af den nye forbruger.
a. Betaling af vandforbrug.
Hvert tilsluttet enfamiliehus betaler vandafgift, der arlig fastsaettes af generalforsamlingen. For
tilsluttede ejendomme, der ikke er enfamiliehuse, og for sadanne, der rummer erhvervslokaler eller
forbruger vand udover det til en husstand saedvanlige, fastsaetter bestyrelsen en saertakst.
Vand til byggebrug kan tillades aftaget uden maler mod en fast arlig afgift, der fastsaettes af
generalforsamlingen
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Vand til ubebyggede grunde leveres uden maler mod en fast afgift pr. pabegyndt kalenderar, der
fastsaettes af generalforsamlingen.
Vand til ubebyggede grunde kan uden maler kun leveres gennem en enkelt-taphane i dimension
ikke over 15mm.
b. Betaling af vandforbrua efter opsaetnina af maler.
Vandforbrug betales efter ejendommens vandmalers udvisende og en af vandvaerket fastsat
enhedspris.
Aflassning af malere vil ske en gang arligt, og vandafgift opkraeves efter vandvaerkets nasrmere
bestemmelse.
Ekstraordinasre maleraflaesninger, f.eks. ved ejerskifte, kan foretages efter rekvisition og mod
betaling af et gebyr, der fastsaettes en gang arligt af bestyrelsen.

§10
Kontrol med vandforbruget.
For at vaere i stand til at kontrollere vandforbruget samt pase, at alt til vandledningerne
henh0rende er i orden, har vandvasrket, og de som dette matte bemyndige dertil, mod beh0rig
legitimation og uden forudgaende varsel uhindret adgang til alle steder i ejendommen, hvorhen
vandindlaegget er forgrenet.
Enhver, til hvis forbrug vand er indlagt i en ejendom, er derfor pligtig til at meddele alle oplysninger,
som fortanges af vandvasrket for at bestemme vandforbrugets omfang.

§11
Vandspild - misbrug.
Den, der - ildebrandstilfaalde undtaget - benytter vand fra vandvasrket til andet brug eller i sterre
maengde, end de for sadan benyttelse af vandvaerket foreskrevne regler eller saerlig overenskomst
med vandvasrket hjemler ham, kan af vandvasrket id0mmes b0der. Under samme b0deansvar er
det forbudt uden dertil indhentet tilladelse fra vandvasrket at foretage nogen som heist forandring
ved en vandledning, herunder ogsa at bryde anbragt segl eller plombe. Den, der ved ikke at
aflukke en ventil eiler ved anden uforsvarlig adfasrd, enten det sker af forsast eller sk0des!0shed,
bevirker, at vand fra vandvasrket utilb0rligt gar til spilde, kan af vandvaerket idemmes b0der. Under
vandspild og uhjemlet benyttelse af vand henregnes bl.a.:
a) at lade en tapventil sta aben til stadighed,
b) at tillade uvedkommende at hente vand hos sig,
c) at udvise fors0mmelighed i at vedligeholde sit anlasg.
Foruden forannaevnte b0der kan der hos grundejeren forlanges betaling for det skete uhjemlede
forbrug eller vandspild efter vandvaerkets sk0n.
Grundejeren er ansvariig for den reglementerede benyttelse og vedligeholdelse af det i hans
ejendom anbragte vandindlasg.

§12
Aflukning for vandtilfersel.
Er vandafgift, eventuelle af vandvasrket id0mte b0der eller anden betaling til vandvasrket i henhold
til denne vedtasgts bestemmelser ikke betalt til den fastsatte tidsfrist, og nar andre af vedtasgtens
bestemmelser - efter vandvasrksbestyrelsens sk0n utilb0rligt tilsidesaettes, er vandvasrket
berettiget til at afbryde ejendommens vandtilf0rsel.
Genoplukning kan farst finde sted, nar skyldige be)0b med pa!0b af renter og strafbe!0b er betalt,
eller det vedtasgtsstridige forhold er bragt til oph0r.
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For genoplukning betales de dermed forbundne omkostninger. B0der tilfalder vandvasrkets kasse.
§13
Vedtasgtsaendringer.
Grundejerforeningen M0llegardens generalforsamling er berettiget til at foretage aendringer i denne
vedtaegt og til at dispensere fra dens bestemmelser.

§14
Representation i bestvrelsen.
For hver 50 parceller udover de af "Grundejerforeningen M0llegarden" omfattede, som tilsluttes
vandvaerket, vaelges blandt ejerne af disse parceller en repraesentant for forbrugerne, der pa lige
fod med "Grundejerforeningen M0llegardens" bestyrelse deltager i forhandlinger og afstemninger
vedr0rende sp0rgsmal om vandvaerkets drift. Antallet af repraesentanter udenfor
grundejerforeningens omrade kan h0jst udg0re en mindre end antallet af bestyrelsesmedlemmer
valgt indenfor "Grundejerforeningen M0llegardens" omrade. Den pagaeldende repraesentant
udpeges pa den ordinaere generalforsamling for et ar ad gangen.
De pagaeldende forbrugere har adgang til "Grundejerforeningen M0llegardens" generalforsamling
og kan deltage i afstemninger om spergsmal pa dagsordenen, der alene vedrarer vandvaerket.
§15.
Genera IforsamMng.
Forslag vedr0rende vandvaerket, der 0nskes behandlet pa "Grundejerforeningen M0llegardens"
generalforsamling skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. marts

§16.
Regulativ.
Det gaeldende regulativ for M0llegardens Vandvaerk er at betragte som supplement til naervaerende
vedtaegter.

—ooOoo—
Saledes aendret pa den ekstraordinaere generalforsamling den 28. maj 1996 og senest pa den
ekstraordinaere generalforsamling den 19. maj 2015
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