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samt bekendtgorelse om fastsrettelse af den varia
A/S vedtaget denne betalingsvedtregt, der er god
2020.

Betalingsvedtregten er grldende for ej endomrne,
m6de er knyttet trlFano Vand A/S, jf. kapitel 3 o
tilladelser m. v. eft er milj obeskyttelseslovens kap

Betalingsvedtregten er udarbej det i overensstemr

Betalingsvedtregt for spildevandsanlreg - Fanro Vand A/S

I medfor af MtIja- og Energiministeriets lovbekendtgorelse rtr. 633 af 7. jllli 2010 samt lov om
rendring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyninssselskaber m.il. m.902 af 4. iuli2013

og okonomiske forhold, samt lov om Miljober;kyttelse, og lov om betalin$sr:egler for spildevands-
selskaber m.v.

Bestyrelsen iFans Vand A/S er i det fo"lgende benrevnt bestyrelsen.

Kapitel 1 Vedtregtens omrdde

Vedtregten grlder for eksisterende og kommende spildevan{sanlreg under Fano Vand

vere gennemforl.

Ved kloakforsyning forstfrs anlng og drift af ethvert anlreg o[ enhver ledning, iben
som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udlednihg af spildevand, herun-
der regnvand, der afledes gennem separate anlng. Kloakforsyningens ledningsnet
afsluttes ved skel til den enkelte ejendom og omfatter iklce rondestensbrande for vejaf-
vanding og stik hertil.
Alle ejere af fast ejendom inden for det kloakerede opland erl i henhold til miljobes$t-
telseslovens $ 28, stk. 4 pligtige til at tilslutte ejendommen tll det offentlige spilde-
vandsanlreg, n6r der er mulighed for tilslutning og til at delt4ge i betalingen i henhold
til denne vedtrsts bestemmelser.

dsanlreg Qg privatejede
gt tilknltlel kloakforsyningen.

gsselskabet forplfgtet til at fare stikledning
frem til grundgrrensen for en ejer,rdom eller til en omrideafgtensning for et privat
spildevandsanlreg. Det er bestyrerlsern, der afgor, hvornir den fysiske tilslutning skal

Kloakforsyningens budget og regnskab

Bestyrelsen vedtager hvert ir budgettet og godkender regnslabet for kloakforsynin-
gens udgifter og indtregter. Budgettet udarbejdes pi grundlag af foreliggende
oplysninger om kloakforsyningens forventede udgifter og infltregter. Regnskabs6ret
folger kalenderAret.
Kloakforsyningens regnskab omfatter udgifter til anlreg, drift, vedligeholdelse og
administration af spildevandsanlreg, frlles spildevandsanlrepf og privatejede
spildevandsanbg, der er tilsluttert eller kontraktligt tilkny-ttet (efter lovens $ 7a) et
offentligt spildevandsanlreg, udgifter til udbygning af disse y'nlng, herunder til

Kapitel2



Kapitel3

For den obligatoriske tomningsordning for letanke udformes et
selvstrendigt regnskab, der omfatter omkostninger til etablerfng, drift og administra-
tion af den i Fano Vand A/S' grldende tsmningsordning salnt indtregter fra de ejen-
domme, der er omfattet af ordningen.

Under driftsudgifter hsrer udgiff.er til drift rf anlreg, vedligefic,ldelse og administra-
tion, herunder anskaffelse af edtr-udstyr og mt ti1 forrentnins af
optagne lAn.

Kloakforsyningen er en momsregistreret fo henhold til moms-
loven.loven.

Klo a kfo r sy n in g ens in dtre gt er

Kloakforsyningens udgifter drekkes af tilsl
drag samt vejbidrag.

A. Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ej endomme cler ikke tidligere har
gt spildevandsanlreg.vmet tilsluttet eller har betalt tilslutninssbidras til et offentl

Der opkrreves endvidere tilslutningsbidrag i folgende tilfreld]e:

Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulrere rendringer nl.ra.
Der opkrreves ved udstykning fra en boligejendom supplererfde tilslutningsbidrag for
den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningeil er forsynet med stik,
n6l kloakforsyningen forer stik fiern til de frastykkede parce[lers grundgr&nse.

Ved forogelse af grundarealet (arealoverfarsel, matrikulrer s4mmenlregning) for en
erhvervsejendom i byzone opkralves et supplerende tilslutnihgsbidrag, der beregnes
som:
Det bidrag, der efter denne vedteegt kan beregnes for ejendo4rmen efter arealudvidel-
sen, minus det bidrag, der efter clenne vedtegt kan beregnes for ejendommen for
arealforogelsen.

Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkrreves, hfzis den ejendom, hvorfra
arealet overfotes, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom
ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlreg.

Ved udstykning af en erhvervsejendorn i byzone opkrreves dler supplerende tilslut-
ningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendoinmen, der udstykkes, for
udstykningen er blevet p6.lignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtregt udarbejdet
efter 1 . }uh 1997 , og der ved pAligningen af bidrag er gjorl brug af dispensationsad-
gangen, der nu fremg6r af lov orn betalingsregler for spildevArrdsanlreg m.v. $ 2, stk.
8.

Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejeddom(me) beregnes som:
Det bidrag, der for udstykningen kan beregnes efter denne v0dlregt for den ejendom,
der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispdnsationsadgangen



for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutnings-
bidrag, der efter denne vedtregt karL opkrreves selvstrendigt for den frastykkede
ejendom.

Der opkrreves ikke supplerende tilslutnin
ejendom i byzone udstykkes.

Ved forogelse af det bebyggede areal for
et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:
Det bidrag, der efter denne vedtzegt kan b )regnes for ejendoJnmen efter udvidelsen

Ved lovens ikrafttrredelses dato 1. juli 1997 var standardtilslirtningsbidraget 30.000 kr.
eksklusive moms ved juli 1997 index 309,5,
Reguleringen fremg6r endvidere af Fana Vand A/S' takstblald.

af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne ve{trngt kan beregnes for
ejendommenfor forcgelsen af drtt trebyggede areal.

Bidragets storrelse
Tilslutningsbidraget opkrreves som et standardbidrag.

Statistik udarbejdede, forbruger- og nettoprisindeks for janudr mflned i det foregflende
al

Fano Vand A/S kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidraget i srerlige
tilfrelde.

Tilslutningsbidraget reguleres pr.1. januar efter udviklingen I det af Danmarks
Statistik udarbejdede forbruger- og nettoprisindeks for januaf mined i det foreg6ende

For erhvervsejendomme var bidlaget pr. 1. juli 1997:
30.000 kr. eksklusive moms pr. pAbegyndt 800 m'grundare{I.

For erhvervsejendomme i landzone fastsrettes et sksrmet gru,frdareal ud fra bebygget
areal og en sksnnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erllvervsejendomme i
landzone skonnes et bebygget areal.

I srerlige tilfrelde kan Fano Vand A/S fastsrette tilslutningsbilClaget lavere end
standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktislie afholdte udgifter.

For ejendollune, der ikke er tilsluttet med tag- og overfladevand, skal
til slutningsbidraget fasts rette s tll 60% af standardtilslutning slidrag et.

Tilslutningsbidraget opkrreves kontant og forfalder til betalirlg, nfir der er mulighed for
fysisk tilslutning af ejendommen, dvs. nfuFano Vand A/S hpr fort stik frem til
grundgrrensen.

Fano Vand A/S kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidraget i srerlige
tilfrelde.

Tilslutningsbidraget reguleres pr.1. januar efter udviklingen I det af Danmarks
Statistik udarbejdede forbruger- og nettoprisindeks for januaf mined i det fore
al



Ved lovens ikrafttrredelses dato 1. juli 1997 var standardtils
eksklusive moms ved juli 1997 index 309,5.

utningsbidraget 30.000 kr.

Reguleringen fremgAr endvideri: af Fana Vand A/S' takstb

B. Van d aJl e dn in g s b i dr a g

Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildev eller som er
kontraktli gt tilknyttet klo akforsynin gen b etaler vandafl e dni brdrag, der er opdelt i et
fast bidrag og et variabelt bidrag5 pr. m', s

Ejendomme, der afleder kolevand, perkol
ligt spildevandsanlreg, betragtes i relation
sluttet.

Det faste bidrag fastsrettes en gang flrligt af bestyrelsen, og $i<lraget mi maksimalt
udgare 30 gange det variable bidrag og mA ikke overstige 400 kr. eksklusiv moms pr.
at.
Det faste bidrag reguleres irligt pr. 1. januar efter udvikling$n af Danmarks Statistik
udarbejdede entreprisereguleringsindeks, anlregsarbejder jordarbejder for marts
mined i det foregflende ir.
Det faste bidrag indfores pr.

L

Det variable bidrags storelse fastsrettes af bestyrelsen 6n gang Arligt, ved budgetved-
tagelsen for det kommende regnskabsAr, pfl grundlag af kloaklbrsyningens budget.
Bidragets stsrrelse fremg6r af Fans Vand A/S' takstblad.

Det variable bidrag beregnes som et bidra
Det fast bidrag beregnes pr. ejendom.
Vandafledningsbidraget opkrreves fra det

Boligenheder
For boligenheder, hvor der er krrevet installeret vandm]iler, beregnes
vandafl edningsbidraget pr. m3 mAlt vandforbrug.

Vandmiler installeret med krav herom:

a) Jf. bekendtgorelse nr. 525 af l4.juni 1996 om hetaling af vand efter milt
forbrug m.v. pA ejendomsniveau skal der, uansot om det fremgflr af
vandvrerkets resulativ :

Senest 1 . j anuar 1 9 99 skal der vrre installeret vandmfller pA alle
ejendomme, der er tilsluttet almene vandforsydinger.

b) Hvor der i et regulittiv, godkendt i medfsr af vhndforsyningslovens $ 55,
er krrevet installerot vandm&ler pA alle ejendorlrme.



2.

n

at:

. Vandforsyningsselskabet har godkendt den installefede mAler og at
kloakforsyningen inden 1. november har modtaget skriftlig underretning

boligenheder pr. m'milt elller skznnet vandforbrug.

Erhvervsejendomme kan opni fradrag for mfllt vand, dler medgAr i produktionen

VandmAler installeret uden krav herom:

Bidrag kan afregnes efter installeret vandmAler godke
selskabet.

Bidrag efter mfllt forbrug kan afregnes fra den

dt afvandforsynings-

fsrstkortlnende 1. januar efter,

got tilsvarende

eft er vandmil er, fasts rette s normalvandforbrueet til :

HelArsboliger I70 rn3ltr.
Ikke helArsboliger 70 m3ltn.

Erhvervsejendomme
For erhvervsej endomme beregnes vandafl edningsbidr

eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet.

Ejendomme hvorfra der drives erhverv pA markedsmreisige vilkflr og som er
tilmeldt trappemodellen, opkrreves den variable del af vandafledningsbidraget pi
baggrund af trappemo dellen.

Den variabel del af vandafledningsbidraget afregnes ef[er forbrug pA tre trin.
Trin 1 fra 0 -500 m3, trin 2 fra 50I 20.000 m3 og tri4 3 over 20.001 m3.

For ejendomme der kan opni fradrag for mAlt vand, def rnedgflr i produktionen
eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet, fratrdkkes dette forbrug for
beregning efter trappemodollen.

Bidragets storrelse fremgflr af Fana Vand A/S' takstblad.

C. Srerbidrag

Alle ejendomme, der afleder serligt forurenet spildevand, slqal betale srerbidrag,
sAfremt afledningen giver anledrLing til srrlige foranstaltninger i forbindelse med
etablering o g drift af spildevandi;forsyningsselskabets spildevandsanlre g.

Spildevandsforsyningsselskabet skal opkreve srerbidraget i Overensstemmelse med
reglerne i den til enhver tid greldende bekendtgsrelse om sefbidrag for srrligt
forurenet spildevand.



D.

1.

Vejbidrag

Kommunale veje og private frellesveje.
Kommunen betaler et flrligt bidrag til kloakforsyningen I br afledning af vejvand

kloakledningsanlre ggene, herunder udgift er til etablerin$ af forsinkelsesbassiner,
overlobsbygvrerker og af anLngtil rensning af regnvand.

E.

1.

Private spildev ands anlrcg

Kloakforsyningens overlagelse af eksisterende private sf i tdevandsanlre g,
der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlreg.
Byr6.det kan gennem kommunens spildevandsplan trreffd beslutning om at
overtage private spildevands; anlreg.
Ved overtagelsen omfattes de berorte ejendomme i omrAdet af betalings-
vedtregten.
Kloakforsyningen yder godtgorelse for det overtagne spildevandsanlregs vrerdi,
og der opkrreves standardtik;lutningsbidrag. E{ter overtalgelsen af anlregget
opkrreves endvidere vandafl edningsbidrag efter vedtregtBrLs regler.
I mangel af enighed afgares sporgsmil om godtgorelsens ston"else af Taksations-
myndigheden.

Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private sf ildevandsanlreg,
der pA overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlreg.
Byrfldet kan gennem kommunens spildevandsplan trreffg beslutning om at
oveftage private spildevandsanlreg, der pA overtagelsestildspunktet er tilsluttet
det offentli ge spildevandsanlre g.

Ved overtagelsen omfattes deberorte ejendomme i omrfldet af betalings-
vedtregten.
Kloakforsyningen yder godtgorelse for det overtagne spilclevandsanhgs vrerdi,
og der opkrreves efter overta.gelsen fortsat vandafledningsbidrag efter vedtregtens
regler.
I mangel af enighed afgares sporgsmfll om godtgorelsen$ storrelse af Taksations-
myndigheden.

Kloakforsyningens overlagelse af spildevandsanhg, udfoft som privat
byggemodning.
Udfsrelse af privat byggemodning krrever Byridets tilladerlse.

n offentli ge klb zkforsyning, trreffes
den okonomiske afregning, der skal

se af anlrgget. Der skal herunder trreffes
af\ale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. okonomidk kompensation for
anlreggets vrerdi.
Efter Fano Vand A/S' overtzLgelse af spildevandsanlreggpt betaler de berorle ejen-
domme vandafledningsbidra g efter vedtregtens regler.

Private spildevandsanlreg, som tilsluttes offentligt spildQvandsanlre g.

2.

3.

4

For private spildevandsanlreg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlreg, fast-
sretter Byrfldet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilsl tning fordeles pfl de berorte
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ejendomme.
De af tilslutningen bercrte ejendomme b
bidrag efter vedtregtens regler.

Tomningsordning

Der er etableret en fellesorclning for tom
spildevand fra henholdsvis septiktanke o
sommerhusomrider, campingpladser og
overalt i det 6.bne land, hvor der ikke er
kloakforsyningen. For alle septiktanke el
kommunens regulativ for tamningsordni
fastsrettes af bestyrelsen pfl grundlag af b

Frelles bestemmelser

Tilslutningsbidrag, vandafl edningsbidrag
ikke betales til forfaldstid, tillregges rent

Betalingsvedtregten kan til enhver tid erstattes af en ny
udarbejdet imedfsr af lov o,m betalingsregler for spilde
(betalingsloven). Bestemmelser i senere lovrendringer,
betalingsve dtngt, vil umiddelbart blive indarbej det.

Forbrugere kan indbringe klager vedrorende tvister med
Konkurrence- o g Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrus.dk

etalingsvedtregt, der er
andsforsynings s el skab er

strider mod denne

Selskabet for:

Denne klageadgang er fastszLt i forbrugerklageloven. De koster 100 k. som ikke
tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig losning, der klage til
Forbrugerklagenrevnet. Dette koster 400,- kr. Belobet ti
fflr medhold.

gebetales, hvis klageren

Konkurrence- o g Forbru gerstyrel s en kan fasts rett e b els ige over-
undergrrenser m.v. for storrelsen pi det omtvistede be som betingelse for
indbringelse af klager. Lres nrermere herom p6. www.fo s.dk

Ikrafttrreden

Vedtregten trreder i kraft den 1. oktober 2020.

godkendt af byr6"det den 19. oktober 2020

BronV tam
konstitueret komm irektsr



MelIem

kloakforsyningen r F ana Kommune
(hereft er : ",Klo akforsyningen")

og

ej eren/ej erne, (navn(e))
(herefter: "Ejeren")

af

ejendommen (adresse og matrikel nr.)
(herefter: "ej endommen'')

Ejerens medlemskab af Kloakforsyningen, der skal foresti udforelse, drift og vedligeholdelse
af en spildevandslosning pa ejendommen (herefter "anlngget"), der opfyl{er kommunens
pibud af(dato) om forbedret rensning afspildevandet.

Anl re g g et s udfs r el s e, dr ift o g v e dl i g e ho I del s e

$ 1. Kloakforsyningen er forpligtet til at fores1.fl

sAledes at det opfylder kravene til rensning i de

$ 30, stk. 4, udstedte pflbud.

Udforelse

$ 2. Kloakforsyningen forestAr sAvel udfzrelsen af selve anbgget som af $ventuelle nodvendige
forundersogelser pfl ej endommen.

$ 3. Ejeren udfsrer og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renselosningen, hvis
bundfreldningstank ikke er nodvendig for ejendommens tilkobling til anl4gget. Hvis
bundfreldningstank
er nodvendig for ejendommens tilkobling til anlegget, udforer og vedligeholder
Ejeren for egen regning ledninger frem til bundfreldningstanken/tankene. for egen regning
udforer og vedligeholder Ejeren endvidere burrdfreldningstanken/tankene. Hvis anvendelse af
pumpe m6L anses for at vrere en integreret del af den lokale renselosning forestflr Kloakforsyningen
etablering af pumpen, i andre tilfelde forest6l Ejeren etableringen af pumpen.
Kloakforsyningen udfsrer selve tilkoblingen til anlregget, sifi'emt de forngdne ledninger m.v.
efter Kloakforsyningens instrukser er lagt senost 30 dage efter, at Kloakfolsyningen har anmodet

om

Ejeren herom.



Drtft

$ 4. Kloakforsyningen forestflr anlreggets drift, herunder eftersyn og tomriing af slam fra anlregget
samt fra eventuelle tilhsrende bundfreldningsl.anke.

$ 5. Ejeren er forpligtet til at tilse anlregget efter Kloakforsyningens instnfkser samt til omg6ende
at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader ph anlngget til Kloaltforsyningen.

$ 6. Ejeren er endvidere forpligtet tll atfalge lKloakforsyningens instruks{r om anlreggets
anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vQderlag at levere
elektricitet og vand til anlreggets drift.

Vedligeholdelse

$ 7. Kloakforsyningen forestir den almindelige vedligeholdelse af anlreglet samt tillige af
koblingen mellem anlregget og de af Ejeren lagte ledninger, ;ifremt denn$ kobling er udfart
af Kloakforsyningen efter $ 3.

$ 8. Kloakforsyningen er forpligtet til at hold; anlregget i lovlig stand i enlr.rer henseende,
herunder til at forest6 ombygninger m.v., der rn6tte vrere nodvendige til obfyldelse af senere
pibud, vedrzrende anlreggets evne til at rense spildevandet.

Ansvars-forhold

$ 9. Kloakforsyningen kan krreve, at ejeren da:kker omkostninger til udbeflring af skader pA
anlregget, der er forflrsaget ved uagtsomhed eller forsret fra Ejerens, denn{s husstands eller
dennes ansattes side. Herunder skal udgifterne ved driftssvigt, som folge df Ejerens uagtsomme
adfierd afholdes af Ej eren.

$ 10. SporgsmAl om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening,
der hidrorer fra anlreg get, afgores efter dansk r:ets almindelige regler.

Forsikring

$ 1 1. Anlregget skal vrere forsikret mod brand. Anlreggets skal endvidere qnLfattes af ovrige
forsikringer, der er tegnet pi ejendommen. Ejoren holder til enhver tid Kloakforsyningen orienteret
om, hvilke forsikringer, det er tegnet for ejendommen. Ejeren accepterer, [t Kloakforsyningen
hos de pAgreldende forsikringsselskaber fir nc,teret en deklaration om, at 4nlregget
er udfsrt pA ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges uden, at Kloakforsyningen f6r
meddelelse herom, at Kloakforsyningen er belettiget til at anmelde skader pA anlregget over
for selskabet samt at forsikringsbelob vedrorende skader pil anlngget alenp kan udbetales til
Kloakforsyningen, idet Kloakforsyningen udbedrer skaden i henhold til dqnne kontrakts
bestemmelser.
Eventuelle prremieforhoj elser i

Adgangs-forhold

denne forbindolse er Kloakforsyningen uvpdkommende.

$ 12. Ejeren er forpligtet ti1 at lade Kloakforsyningen forestfl udforelse, drflft og vedligeholdelse
i henhold til denne kontrakts bestemmelser, horunder til at give Kloakforsf,ningen - eller den
som Kloakforsyningen mitte antage hertil - adgangtil ejendommen i forn]orlent omfang.



Betaling

$ 13. Ejeren betaler standardtilslutningsbidra65 ved denne kontrakts under$krivelse samt
vandafledningsbidrag fra anlreggets ibrugtagning svarende ti1 ejendommef der er tilsluttet til
offentligt spildevandsanlreg, jt. de herom til enhver tid greldende regler, p.t, i lov om betalingsregler
for spildevandsanlreg m.v. $$ 2-4.

E"ietforhold

$ 14. Anlregget er, sfl hnge det er tilsluttet ejendommens spildevandssystbrn, en del af
ejendommen,
jf. tinglysningslovens $ 3 8 og tllharer som s6"c1an den til enhver tid vreren{e ejer af
ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsretning, salg eller lignende disponpre srerskilt over
anlregget.

Kontraktens ophar

$ 15. Hvis ejendommen senere kloakeres, s6"1e:des

fierner Kloakforsyningen vederlagsfrit anlregget fra ejendommen, idet ejefr<lomsretten
til anlregget ligeledes vederlagsfrit overgir til Kloakforsyningen. I givet f{ld ophorer denne
kontrakt.

Ved fiernelse af anlregget kan Kloakforsyningen dog efterlade nedsivningsror og lignende
nedgravede dele af anlngget, der kun vanskeligt lader sig fierne fra ejendqntmen.

S6fremt anlregget efter Kloakforsyningens skon kan anvendes i forbindelse med det offentlige
kloaksystem, fiernes anlregget ikke, men indgfrr som led i kloakeringen af]ejendommen.
Pumper og bundfreldningstanke, der tidligere har vreret drevet og vedligelpoldt af Ejeren, men
som ved kloakeringen forbliver i funktion, dri'ves og vedligeholdes efter tilslutningen til det
offentlige spildevandsanlreg af kloakforsyningen efter lovens almindelige regler herom. Ved
overtagelse af pumper m.v. finder lovgivningens almindelige regler om olierlagelse af private
anlreg anvendelse.

$ 16. Derine kontrakt er, borlset fra den i S 15 beskrevne situation, uopsigplig fra Kloakforsyningens
side.

Sflfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgAelse i $ 7a i lov om bet[lingsregler for
spildevandsanlreg
m.v. bliver ophrevet uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser an[etsteds
i lovgivningen, ophorer kontrakten ved opha,elseslovens ikrafttrredelse.

Fra Ejerens side kan kontrakten opsiges med r[ 6rs varsel. Ved en sidan o$sigelse skal Ejeren
til Kloakforsyningen tilbagebetale den de1 af anlregsudgifterne, der ligger ud over tilslutnings-
bidraget, og som pfl tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevetl Anlregsudgifterne
afskrives linerer1 over 20 flr fra anlreggets ibrugtagning.

Tinglvsning

$ 17. Denne kontrakt tinglyses af KloakforsyrLingen pA ejendommen, siledes at kontrakten f6r
virkning for den til enhver tid vrerende ejer af ejendommen.



$ 18. SAfremt kontrakten ophorer, foranlediger Kloakforsyningen

den (dato) den (dato)

Kloakforsyningen

den (dato)

den (dato)


