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Vandforsyningers mulighed for at afbryde forsyning med vand 
 
Spørgsmålet om muligheden for at lukke for vandforsyningen til en ejendom ved manglende beta-
ling er blevet rejst af DANVA på baggrund af ophævelsen af vandforsyningslovens § 54.  
 
Ophævelsen af vandforsyningslovens § 54, pr. 1. januar 2010, betyder, at almene vandforsynings-
anlæg ikke længere har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter. Vand-
forsyningerne er derfor henvist til at inddrive skyldige bidrag, herunder driftsbidrag, efter samme 
regler som andre selskaber, dvs. uden den hidtidige fortrinsret. Fortrinsstillingen efter § 54 var ale-
ne gældende for offentlige almene vandforsyninger, dvs de kommunalt ejede vandforsyninger. 
 
Siden 1. januar 2009 har gæld til det offentlige, herunder skyldige driftsbidrag til de kommunalt eje-
de vandselskaber, dog skullet inddrives efter inddrivelsesloven, lov nr. 1336 af 19. december 2008, 
hvilket vil sige af skattemyndighederne. Inddrivelsesloven gælder for alle offentlige krav - også for 
krav, der har fortrinsstilling uden tinglysning. Ophævelsen af § 54 ændrer derfor ikke på, at inddri-
velsesloven gælder for de kommunalt ejede vandselskaber. Efter inddrivelsesloven betragtes 
kommunalt ejede vandselskaber som offentlige. 
 
De vandselskaber, der ikke er kommunalt ejede, er ikke omfattet af inddrivelsesloven. 
 
DANVA’s spørgsmål om muligheden for at lukke for vandtilførslen i de kommunalt ejede vandsel-
skaber kan besvares uafhængigt at inddrivelsesloven. Vandsektorloven har ikke ændret på vand-
forsyningers mulighed for at fastlægge bestemmelser i regulativet om konsekvenser af manglende 
betaling, herunder om at lukke for vandet. Efter vandforsyningslovens § 55, stk. 2, skal regulativet 
udarbejdes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vand-
forsyningsanlægget har hjemsted. Det fremgår af begge Miljøministeriets vejledninger om normal-
regulativer for henholdsvis private og kommunale vandforsyninger1 fra 2002 og 2003, at vandforsy-
ningernes regulativer kan indeholde regler om lukning af vandet ved manglende betaling. De be-
tegnes nu under ét som almene vandforsyningsanlæg. 
 
Det skal bemærkes, at der ikke er hjemmel i hverken vandforsyningsloven eller vandsektorloven til, 
at vandforsyningen kan lukke for vandet ved manglende betaling for andre ydelser, fx spildevand. 
 
Det er BLST’s opfattelse, at lukning af vandtilførslen ved manglende betaling ikke er i strid med 
vandforsyningslovens § 45 om almene vandforsyningers forsyningspligt inden for vandforsynings-
anlæggets naturlige forsyningsområde. Denne forsyningspligt må anses for opfyldt fra vandforsy-
ningens side, når vandforsyningen har etableret mulighed for levering af vand til ejendommen på 
vandforsyningens gældende leveringsbetingelser – i denne forbindelse navnlig betaling.  
 
Konklusion 
Det er således BLST’s vurdering, at ophævelsen af § 54 ikke ændrer på, at vandforsyningernes 
regulativer kan indeholde regler om, at vandforsyningen kan afbrydes ved manglende betaling.  

                                                
1
 Vejledning nr. 9707 af 30. oktober 2003 om normalregulativ for private vandforsyninger samt vejledning nr. 

9566 af 1. januar 2002 om normalregulativ for kommunale vandforsyninger (retsinformation) 


