Udtalelse vedr. om vandværker (offentlige/private) har hjemmel til at opkræve
betaling for vand brugt til brandslukning, herunder øvelser
23. november 2010
By- og Landskabsstyrelsen har udtalt:
”Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven)
indeholder ingen bestemmelser, der regulerer betalingen af det vand, som anvendes ved
brandslukning under indsats eller i forbindelse med øvelser.
Efter vandforsyningslovens § 55 skal ethvert alment vandforsyningsanlæg udfærdige et
regulativ, som skal indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder at forbruget skal måles ved vandmålere, og grundejerens forpligtigelser mht. vandindlæg. Endvidere kan regulativet indeholde andre bestemmelser af
almindelig betydning for vandforsyningen.
Miljøstyrelsen har i 2002 og 2003 udarbejdet vejledninger for henholdsvis normalregulativer
for kommunale og private vandforsyninger. Vejledning nr. 4 2002 "Normalregulativ for
kommunale vandforsyninger" og Vejledning nr. 4 2003 "Normalregulativ for private vandforsyninger". Efter vedtagelsen af vandsektorloven skelnes der ikke længere mellem private
og offentlige vandforsyninger. De offentlige vandforsyninger er i dag udskilt fra den
offentlige forvaltning og kommunalt ejede forsyninger skal i dag være aktie- eller
anpartsselskaber. Vejledningerne er næsten identiske og fortsat gældende.
I vejledningernes indledende bestemmelser henvises der i øvrigt, at bestemmelser om
brandværnsforanstaltninger har hjemmel i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 207 af
6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning, bekendtgørelse 1010 af 11. december
2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. I dag bekendtgørelse nr.
765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab.
Det fremgår af begge vejledninger, kap. 13, at der for alt vand skal betales driftsbidrag,
bortset fra vand, der anvendes til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige
afprøvninger af vandhaner. Det er for By- og Landskabsstyrelsen uklart om der fortsat
foreligger et lovkrav om at foretage afprøvninger af brandhanerne.
Da der er tale om en vejledning, vil det være op til vandforsyningerne at følge det af
Miljøstyrelsen udarbejde normalregulativ. Det afhænger altså af det vedtagne regulativ for
vandforsyningen hvordan forbrug og betalingen af vand, der anvendes ved brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af vandhaner, skal håndteres.
By- og Landskabsstyrelsen foretager ikke fortolkninger af regulativer. Den endelige
fortolkning og prøvelse af et regulativ ligger hos domstolene.

Spørgsmålet om betaling for vand til brandslukning nævnes kun i to vejledninger.
Spørgsmålet om betaling for vand til brandslukning reguleres ikke yderligere af lovgivning
på Miljøministeriets område.”
Det fremgår af svaret fra By- og Landskabsstyrelsen, at det enkelte vandværk skal
udfærdige et regulativ, som nærmere beskriver vilkårene for vandforsyning. I de omtalte
vejledninger for udarbejdelse af regulativer for vandforsyninger står, at der ikke skal betales
for vand til brandslukningsformål under indsats (og lovpligtige afprøvninger af brandhaner).
Der er dog kun tale om vejledninger, som vandforsyningerne kan vælge at følge - eller de
kan lade være. Det er således afgørende, hvad der står i det enkelte regulativ.
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