A.m.b.a. Græsmarkens Vandværk
Græsmarkvej 10
4591 Føllenslev

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

ANDELSSELSKABET ESKEBJERG ENGHAVE VANDVÆRK
Arnakkevej 30
4593 Eskebjerg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

ANDELSSELSKABET SOLBJERG VANDVÆRK
Kragerupgårdsvej 8
4270 Høng

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

ANDELSVANDVÆRKET HELLESKLINT
Præsteskovvej 2
4450 Jyderup

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Bjerge Str Vandværk a.m.b.a
Filipsdalvej 11
4480 Store Fuglede

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Brandsbjerg Vandværk
Højlandsvej 36
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

BUERUP-LØGTVED VANDVÆRK
Løgtvedvej 16
4450 Jyderup

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Drøsselbjerg Strands Vandværk
Bagervænget 8A
4270 Høng

A.M.B.A.

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

ESKEBJERG ANDELS VANDVÆRK
Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

FAURBO VANDVÆRK
Lindebjergvej 5
4460 Snertinge

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

FØLLENSLEV VANDVÆRK
Svalevej 9
4591 Føllenslev

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

GAMMEL SVEBØLLE VANDVÆRK
Jorløsevej 21
4470 Svebølle

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Gørlev Vandforsyning
Kirkestien 3A
4281 Gørlev

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Havnsø Vandværk A.m.b.a.
Strandvej 2
4591 Føllenslev

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

HJORTHØJ VANDVÆRK
Røsnæsvej 177
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Høng Vandværk A.m.b.a
Sæbyvej 2A
4270 Høng

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Hvide Klint Vandværk A.M.B.A.
Peter Appels Vej 9
3660 Stenløse

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Jerslev Vandværk Amba
Græshaven 3
4490 Jerslev Sjælland

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

KÆRBY VANDVÆRK
Kærbyvej 3
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Kaldred ferieby Vandværk A.M.B.A.
Rønvej 5
4593 Eskebjerg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Kirke Helsinge og Omegns Vandværk A.m.b.a.
Vestergade 5
4281 Gørlev

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

LØVE-KNUDSTRUP VANDVÆRK
Knudstrupvej 36B
4270 Høng

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S
Milehøjen 2
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

RUGTVED-FORSINGE VANDVÆRK
Rugtvedvej 26
4490 Jerslev Sjælland

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Særslev Vandværk A.m.b.a.
Skippingevej 28
4460 Snertinge

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Snertinge Vandværk A.M.B.A.
Hovedgaden 39
4470 Svebølle

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Ubby Vandværk amba
Dyssevej 12
4490 Jerslev Sjælland

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

UGERLØSE VANDVÆRK
Korsvangen 8
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

Ulstrup Vandværk
Strandbakken 14
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

VISKINGE VANDVÆRK
Hovedgaden 31
4470 Svebølle

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

1/2

WWW.KALUNDBORG.DK

Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 52 42

2/2

VOLLERUP STRANDS VANDVÆRK
Tranemosevej 89
4400 Kalundborg

DATO

4. marts 2022
S A G S N R.

21-045178K

Det indstillede regulativ er godkendt
Kalundborg Vandråd har den 13. januar 2022, på vegne af 32 vandværker i Kalundborg
Kommune, indstillet et regulativ til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har ved møde den
23. februar 2022 godkendt at det indstillede regulativ legalitetsgodkendes.
Kalundborg Kommune godkender hermed det indstillede regulativ, som blandt andet
omfatter jeres vandværk. Godkendelsen sker med hjemmel i § 55 i Vandforsyningsloven
(lovbek. nr. 1450 af 5. oktober 2020).
Datoen der skal stå på side 1, 9 og 45 i regulativet, for hvornår regulativet er godkendt, er
dags dato, altså 4. marts 2022.
Som det fremgår af regulativets side 45, ophæves det tidligere gældende regulativ ved
denne godkendelse for de 32 omfattede vandværker.
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.
Klagevejledningen fremgår af næste side. Denne, og de tilsvarende afgørelser for de andre
vandværker, offentliggøres på Kalundborg Kommunes hjemmeside i dag.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Borgmester

Jan Lysgaard Thomsen
Kommunaldirektør

Ko n t a kt
Sagsansvarlig:
Mads Schmidt Christensen
Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
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Returadresse:
Plan, Byg og Miljø
Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg

Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. loven § 75 og
76, stk. 1, nr. 4. Afgørelsen kan påklages af de omfattede vandværker samt af enhver, der
må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis der gives
medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret.
Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her:
https://kpo.naevneneshus.dk.
Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Det vil sige fredag den 1. april
2022.
Hvis man ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden
6 måneder fra bekendtgørelsen af tilladelsen.
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