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Godkendelse af regulativ og driftsbidrag
Byrådet i Nyborg Kommune har 17. december 2019 godkendt vedlagte regulativ for Tårup
Vandværk. Byrådet har tillige godkendt et driftsbidrag (særbidrag = administrationsbidrag for
flytteopgørelse) på 150 kr. uden moms.
Regulativet er godkendt i henhold til § 55, stk. 2 i vandforsyningsloven1, mens driftsbidraget er
godkendt i henhold til lovens § 53, stk. 1.
Ifølge § 55, stk. 2 og § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven skal det godkendte regulativ og de godkendte anlægs- og driftsbidrag være tilgængelige på vandværkets hjemmeside.

Klagevejledning
Klagemyndighed og klageberettigede
Kommunens afgørelse efter vandforsyningslovens § 55, stk. 2 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. § 75, stk. 1 og § 80 stk.1 i vandforsyningsloven.
Bestemmelser fastsat i lovgivningen kan ikke påklages.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 77 i vandforsyningsloven. Miljøog Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 16. januar 2020.
Indgivelse af klage
En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte
link til disse steder på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Vejledning om, hvordan man
logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.
Fritagelse for brug af Klageportalen
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender
herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan
imødekommes.
1

Lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. meddelt i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018.

Gebyr
Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af Klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra
klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter,
at afgørelsen er meddelt, jf. vandforsyningslovens § 81.
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