TILLÆG TIL ”REGULATIV FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND”

Forord
Dette tillæg til ”Regulativ for håndtering af drikkevand” beskriver forholdet
mellem Aarhus Vand A/S og kunder, der modtager sekundavand fra Aarhus
Vand. Tillægget supplerer gældende ”Regulativ for håndtering af drikkevand”,
vedtaget af Aarhus Vand den 21. april 2010 og godkendt af Aarhus Kommune
den 16. marts 2011.
Tillægget kan rekvireres uden betaling hos Aarhus Vand eller downloades fra hjemmesiden
www.aarhusvand.dk
Tillægget supplerer ”Regulativ for håndtering af drikkevand”.

1 Indledende bestemmelser
1.1
Dette tillæg til regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v.
(Vandforsyningsloven). Tillægget udleveres gratis ved henvendelse til Aarhus Vand, eller kan ses på
hjemmesiden www.aarhusvand.dk. Tillægget er godkendt af Aarhus Kommune den 6. juli 2021 og af
Direktionen i Aarhus Vand den 22. juni 2021.
Vilkårene for drikkevand i ”Regulativ for håndtering af drikkevand” fra 16. marts 2011 gælder også for
sekundavand. Specielle regler for sekundavand er beskrevet og præciseret i dette tillæg.
1.15
Vand til husholdningsbrug:
Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen, det vil sige til konsum og madlavning,
personlig hygiejne, toiletskyl og tøjvask mm. Hvis drikkevandskvalitet ikke er nødvendig, kan vandet
udgøres af sekundavand.

1.16
Sekundavand:
Ved sekundavand forstås i dette regulativ vand til husholdningsbrug, der kan benyttes til toiletskyl og
tøjvask i maskine.

3. Ret til forsyning med vand
3.5
I udvalgte områder tilbyder Aarhus Vand levering af sekundavand til husholdningsbrug i form af toiletskyl
og tøjvask i maskine.
Aarhus Vand bestemmer i hvilket omfang, forsyningen kan levere sekundavand.
Indlæggelsen og forsyningen af sekundavand sker på særlige vilkår.
Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale mellem Aarhus Vand og forbrugeren og skal godkendes af Aarhus
Kommune. Indlæggelsen af og forsyningen med sekundavand sker på de vilkår, som er fastsat i dette
tillæg og mod betaling af godkendte takster.

5. Stikledninger
5.6
Levering af sekundavand skal foregå i et selvstændigt vandforsyningsnet, så der ikke sker
sammenblanding med drikkevandet.
Ejendomme, der tilsluttes Aarhus Vands sekundavandsnet, skal således have ført to separate
stikledninger frem til ejendommens skel, en til drikkevand og en til sekundavand.

6. Opretholdelse af tryk og forsyning
6.6
I forbindelse med driftsforstyrrelser på sekundavandsforsyningen kan det være nødvendigt at koble over
til drikkevandsforsyning, der kan medføre et højere tryk, hvilket enhver forbruger må acceptere uden at
have krav på erstatning.

8. Vandinstallationer
8.4 Vandinstallationer mv til sekundavand
Installationerne til sekundavand skal være adskilt fra drikkevand og sikres med korrekt
tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717 eller de til enhver tid gældende normer og forskrifter herfor,
medmindre Aarhus Vand har godkendt andet. Installationerne for sekundavand og
sekundavandsmåleren skal markeres tydeligt med mærkater eller andet med betegnelsen
”sekundavand”.
I ejendomme, der får leveret sekundavand fra Aarhus Vand, skal installationer udføres i
overensstemmelse med DS/EN 1717 i forhold til de fastsatte krav til sekundavandets kvalitet.
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9. Afregningsmålere
9.16
På ejendomme, der får leveret sekundavand fra Aarhus Vand, skal der være installeret to
afregningsmålere til afregning af forbruget af henholdsvis drikkevand og sekundavand.
Målerne skal monteres mellem to afspærringsventiler, der skal have samme dimension som de
tilsluttende ledninger. Disse ventiler etableres og vedligeholdes af ejer og for ejers regning.
Målerne skal under alle omstændigheder være let at aflæse og udskifte, jf. beskrivelse af målerplacering i
DS439.
Afregningsmålerne og disses placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med Aarhus
Vand.

11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
11.5
For sekundavand gælder det samme som oplyst for drikkevand i Regulativ for håndtering af drikkevand
under pkt. 11.1 – 11.4

12. Anlægsbidrag
12.11
Hvis sekundvand tilsluttes til en ejendom, der allerede er tilsluttet drikkevand, skal der betales et
anlægsbidrag til Aarhus Vand efter den gældende bidragstakst for sekundavand.

13. Driftsbidrag
13.7
Betaling for leveret sekundavand og undtagelser herfra:
For al leveret sekundavand betales et driftsbidrag. Driftsbidraget for sekundavand omfatter et bidrag pr.
kubikmeter vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Der kan være forskellige bidrag for drikkevand
og sekundavand.
Driftsbidraget kan herudover bestå af et driftsbidrag pr. afregningsmåler (målerbidrag/målerleje).
Driftsbidraget kan forlanges betalt fra den dag, hvor Aarhus Vand har påbegyndt leveringen af
sekundavand til ejendommen.
Bidragenes størrelse fremgår af Aarhus Vands takstblad.
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16. Ikrafttrædelse
Dette tillæg til Regulativ for Vandforsyning er udarbejdet af Aarhus Vand og godkendt af Aarhus
Kommune, jævnfør Vandforsyningslovens §55, stk.2.
Tillægget er vedtaget af direktionen i Aarhus Vand den 22. juni 2021.
Ved godkendelsen får tillægget retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og
opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer med videre fra forbrugerne.
Det skal fremgå af tillægget, at det er godkendt af Aarhus Kommune og dermed gyldigt.
Derfor indledes tillægget med oplysninger om, hvornår det er godkendt af Aarhus Kommune, og hvornår
det træder i kraft.
Det gældende tillæg skal være tilgængeligt for forbrugerne.
Dette tillæg er godkendt af Aarhus Kommune den 6.juli 2021 som et tillæg til gældende ”Regulativ for
håndtering af drikkevand” fra den 16. marts 2011.
Tillægget kan til enhver tid erstattes af et nyt der er udarbejdet i medfør af Vandforsyningsloven.
Bestemmelser i senere lovændringer, der strider imod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.

Side 4 af 4

