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I medfør lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. har NK-Spildevand
A/S udarbejdet nærværende betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet, planlægges tilsluttet eller på anden måde
er kontraktlig knyttet til NK-Spildevand A/S, jf. kapitel 3 og 4 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
(miljøbeskyttelsesloven), og bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter
miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen).
Betalingsvedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med
Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Lov nr. 1149 af 11. december 2012 § 2 om at give oplysninger, som har betydning for kommunens planlægning, herunder lade
udarbejde og udlevere oversvømmelseskort vedrørende sandsynlighed for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i
spildevandsanlæg eller i dele heraf på arealer, der normalt ikke er dækket af vand, og om mulige forebyggende tiltag.
Lov nr. 61 af 29. januar 2013 § 1 om Spildevandsforsyningsselskabers opkrævning af bidrag til selskabernes medfinansiering af
kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.
Bekendtgørelse af 30. januar 2013 om Spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende
tag- og overfladevand
Lov nr. 902 af 04. juli 2013 om betalingsstruktur for vandafledningsbidrag og bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af
særlig forurenet spildevand samt vejbidrag fra statsveje.
Bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.
Bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenet spildevand.
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§1 VEDTÆGTENS OMRÅDE
Stk. 1.1
Vedtægten gælder for eksisterende tilsluttede ejendomme og kommende ejendomme der planlægges tilsluttet
spildevandsanlæg tilhørende NK-Spildevand A/S inden for de områder og kloakoplande, som fremgår af den
gældende spildevandsplan eller tillæg hertil; samt ejendomme der er kontraktligt tilknyttet NK-Spildevand A/S, jf. §
7.a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Stk. 1.2
I eksisterende og planlagte kloakerede områder af NK-Spildevand A/S, jfr. gældende spildevandsplan eller tillæg
hertil, er selskabet forpligtet til at give ejendommene i områderne tilslutningsmulighed ved at føre stikledning frem til
matrikel skellet eller etablere anden afledningsmulighed for hver ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat
spildevandsanlæg.
Stk. 1.3
Alle ejere af fast ejendom i kloakerede områder inden for vedtægtens område har efter miljøbeskyttelseslovens § 28,
stk. 4 pligt til at tilslutte sig selskabets spildevandsanlæg, når stikledning er ført frem til matrikel skellet eller etablere
anden afledningsmulighed, samt at deltage i betalingen efter vedtægtens bestemmelser.
Byrådet afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Byrådets afgørelse kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Stk. 1.4
Inden for en ejendoms matrikulære grænser, herunder kommunale ejendomme/institutioner, er det ejerens ansvar at
etablere, drive og vedligeholde afløbsinstallationerne, bortset fra de eventuelle spildevandsanlæg, der ifølge tinglyst
deklaration eller andre bindende aftaler er etableret på ejendommen, drives og vedligeholdes af andre end ejeren.
Anlæg, drift og vedligeholdelse af specifikke anlagte vejafvandingsledninger, vejbrønde med tilhørende stikledninger
for afvanding af private fællesveje og offentlige veje påhviler de forpligtede i henhold til lovgivningen for offentlige og
private veje.

§ 2 BUDGET OG REGNSKAB
Stk. 2.1
Bestyrelsen for NK-Spildevand A/S vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for selskabets udgifter og
indtægter.
Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om selskabets forventede udgifter og indtægter.
Selskabets udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag.

Stk. 2.2
Bidrag og takster fastsættes af Bestyrelsen for NK-Spildevand A/S og godkendes af Bestyrelsen for NK-Forsyning A/S
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og Byrådet én gang årligt.
De fastsatte bidrag og takster skal overholde det prisloft, der er fastsat for NK-Spildevand A/S i medfør af § 6 i
vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Bidrag og takster fremgår af takstbladet.

§ 3 TILSLUTNINGSBIDRAG
Stk. 3.1
Tilslutningsbidrag betales af ejere af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller været pålignet
tilslutningsbidrag til et af selskabets spildevandsanlæg, i henhold til tidligere regler.
Stk. 3.2
Endvidere betales tilslutningsbidrag fra enkeltejendomme med helårsbolig uden for kloakopland med kontraktligt
medlemskab af NK-Spildevand A/S. De nærmere betingelser for medlemskabet fastsættes i den enkelte kontrakt.

Stk. 3.3
Standardtilslutningsbidrag
3.3.1 Tilslutningsbidraget opkræves som et ved lov fastsat standardtilslutningsbidrag, der pr. 1. juli 1997 udgjorde
30.000 kr. ekskl. moms for en boligenhed og 30.000 kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for en
erhvervsejendom.
3.3.2 For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet
bebyggelsesprocent. Hvis ejendommen er ubebygget skønnes tillige et bebygget areal.
3.3.3 Standardtilslutningsbidraget på 30.000 kr. ekskl. moms pristalsreguleres én gang om året i forbindelse med
budgetlægningen for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks Statistiks juniindeks for jordarbejder og indekset
ved betalingslovens ikrafttræden den 1. juli 1997. (Indeks juni 1997 = 109,09).

Stk. 3.4
Reducerede tilslutningsbidrag
For ejendomme som ikke har afledningsmulighed for tag- og overfladevand, men udelukkende afledningsret for
spildevand fra ejendommen er tilslutningsbidraget fastsat til 60 % af standardtilslutningsbidraget.

Stk. 3.5
Supplerende tilslutningsbidrag ved afledning af regnvand
Hvis en ejendom har betalt reduceret tilslutningsbidrag, jf. stk. 3.4, eller tilsvarende bestemmelse i en tidligere
vedtægt, vedtaget efter 1. juli 1992, og senere tilsluttes for regnvand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag på
40 % af det standardtilslutningsbidrag, der på tilslutningstidspunktet kan opkræves.

Stk. 3.6
Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.
3.6.1 Ved udstykning fra en boligejendom opkræves der tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede ejendomme,
der ikke ved udstykningen er forsynet med stik eller har afledning, når der er etableret tilslutningsmulighed.
3.6.2 Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for erhvervsejendomme i byzone
opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:
Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter
denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.
Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har
betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen har afledning til selskabets spildevandsanlæg.
Bidrag opkræves, når udstykningssagen er endelig godkendt.
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3.6.3 Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone, der efter dispensation fra NK-Spildevand A/S efter bestemmelsen
i vedtægtens 3.8.1 eller tilsvarende bestemmelse i tidligere vedtægt er opkrævet et reduceret tilslutningsbidrag,
beregnes et supplerende tilslutningsbidrag, jf. 3.6.2, på baggrund af dette lavere bidrag.
Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:
Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag,
der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes.
Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der
efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.
Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom.
3.6.4 Hvis beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom i landzone ændres, ved en forøgelse af det bebyggede
areal, opkræves der tilsvarende et supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen mellem det tilslutningsbidrag,
der kunne være opkrævet for ejendommen før ændringen i beregningsgrundlaget og det bidrag, der kan opkræves
efter ændringen i beregningsgrundlaget.

Stk. 3.7
Forfaldstidspunkt
3.7.1 NK-Spildevand påligner tilslutningsbidrag, der forfalder til betaling - for både bebyggede og ubebyggede
ejendomme, når der foreligger tilslutningsmulighed.
3.7.2 For helårsboliger uden for kloakopland med kontraktligt medlemskab af NK-Spildevand A/S forfalder
tilslutningsbidraget til betaling ved kontraktens underskrift.

Stk. 3.8
Dispensation, henstand og sikkerhedsstillelse
3.8.1 Der ydes i princippet ikke reduktion af tilslutningsbidraget.
NK-Spildevand kan dog i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end
standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget.
3.8.2 Der ydes i princippet ikke henstand med betaling af tilslutningsbidrag.
NK-Spildevand kan dog i særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag.
3.8.3 NK-Spildevand kan stille krav om sikkerhed for betaling af tilslutningsbidrag, før anlægsarbejder igangsættes
for tilslutning af enkelt eller flere ejendomme.
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§ 4 VANDAFLEDNINGSBIDRAG
Stk. 4.1
Alle ejendomme, der fysisk er tilsluttet et af selskabets spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet NK-Spildevand A/S,
betaler vandafledningsbidrag, jfr. dog stk. 4.3.
4.1.1 Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes selskabets spildevandsanlæg,
for en kontraktligt tilknyttet ejendom fra det tidspunkt hvor anlægget tages i brug.
4.1.2 Vand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger,
filterskyllevand fra vandværker og kølevand fra produktion, perkolat fra lossepladser mv., som tillades ledt til selskabets
spildevandssystem, betragtes som spildevand, og der skal derfor betales vandafledningsbidrag herfor, jf. dog stk. 4.3.1.
4.1.3 Der betales vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til selskabets
spildevandsanlæg, men hvor tilledningen sker lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte
”gæstetilledninger”.
Opkrævningen sker fra det tidspunkt, hvor vandafledningen påbegyndes.
4.1.4 Der betales vandafledningsbidrag for opsamlet regnvand, der efter genanvendelse til toiletskyl og/eller tøjvask i
maskine udledes til selskabets spildevandsanlæg.
4.1.5 For spildevand, slam og fedt der modtages på renseanlægget fra andre private eller forsyningsvirksomheders
spildevandsanlæg opkræves et bidrag, der fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter til behandling af pågældende
mængder.

Stk. 4.2
Vandafledningsbidragets beregning
4.2.1 Vandafledningsbidraget beregningsmodel fastsættes af Bestyrelsen for NK-Spildevand A/S enten som et bidrag
pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug, eller som et fast bidrag pr. stikledning og et variabelt bidrag pr. m³ målt eller
skønnet vandforbrug.
4.2.2 For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt forbrug.
4.2.3 For boligenheder, hvor vandmåler ikke kræves, fastsættes et normalforbrug på 170 m³ pr. år. For
sommerhuse og fritidshuse som ikke benyttes til helårsbeboelse dog 70 m3 pr. år.
4.2.4 For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget tilsvarende efter målt eller skønnet vandforbrug.
4.2.5 For erhvervsejendomme der opererer på ”markedsmæssige vilkår” beregnes det variable vandafledningsbidrag
efter tre differentierede takster.
Trin 1 for vandforbrug til og med 500 m³ pr. år. pr. ejendom.
Trin 2 for vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ pr. år. pr. ejendom
Trin 3 for vandforbrug over 20.000 m³ pr. år. pr. ejendom.
For at få beregnet vandafledningsbidraget efter de differentierede takster skal dette godtgøres efter nærmere
fastsatte regler, jf. Bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013.
4.2.6 Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes
spildevandssystemet i forbindelse med produktionen.
For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen - det vil sige den
primære produktion. Forbrugeren skal i sådanne tilfælde godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes
fritaget, ved montering af en af NK-Spildevand godkendt bimåler og placering af denne på virksomhedens interne
vandinstallationer.
4.2.7 Vandafledningsbidraget for en ejendom opkræves som et acontobidrag, der efterreguleres, når det faktiske
årsforbrug for ejendommen er opgjort.
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Stk. 4.3
Dispensation
4.3.1 Der ydes generelt ikke nedsættelse af vandafledningsbidraget, jfr. 4.1.2 til 4.1.4.
NK-Spildevand kan efter en konkret vurdering, træffe beslutning om nedsættelse af betalingen eller helt at bortfalde
betaling af vandafledningsbidrag.
4.3.2 I tilfælde af ledningsbrud på en ejendom, hvor der er udstrømmet væsentlige vandmængder i forhold til
ejendommens normalforbrug, og hvor ledningsejeren kan dokumentere, at vandet ikke har belastet
spildevandsanlægget eller et kontraktligt tilknyttet anlæg, kan NK-Spildevand efter skriftlig ansøgning fra ejeren
skønne et lavere bidragspligtigt vandforbrug.

Stk. 4.4
Målerdata
4.4.1 Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet de af NK-Spildevand A/S ejede
spildevandsanlæg, og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, skal medvirke til aflæsning af vandmåler
ved afgivelse af oplysninger om vandforbrugets størrelse (målerdata) til NK-Spildevand A/S.
4.4.2 Hvis en ejer ikke opfylder sin forpligtelse til at medvirke til måleraflæsning efter 4.4.1, kan NK-Spildevand
fastsætte et realistisk skønnet forbrug.

§ 5 SÆRBIDRAG
Stk. 5.1
Alle ejendomme der tilleder særligt forurenet spildevand til NK-Spildevand A/S spildevandsanlæg skal betale særbidrag,
såfremt tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med drift af selskabets spildevandsanlæg.
Selskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om
særbidrag for særligt forurenet spildevand.

§ 6 VEJBIDRAG
Stk. 6.1
For statsveje, betales årligt et vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m³ vand pr. m²
matrikulært areal for den vejstrækning, der afleder vand til selskabets ledningsanlæg.
Bidragets størrelse fremgår takstbladet.

Stk. 6.2
For kommuneveje og private fællesveje, betales et samlet kommunalt bidrag til NK-Spildevand A/S.
Bidraget må max. andrage 8 % af årets anlægsudgifter til spildevandsanlæg, herunder ledningsanlæg,
pumpestationer, overløbsbygværker, bassiner og anlæg for rensning af regnvand.
Bidragets størrelse fremgår af takstbladet.
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§ 7 PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG
Stk. 7.1
Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at NK-Spildevand A/S skal overtage private
spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg.
Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.
NK-Spildevand fastsætter og yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi.
Der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter
vedtægtens regler.
I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Stk. 7.2
Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at NK-Spildevand A/S skal overtage private
spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg.
Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten.
NK-Spildevand fastsætter og yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi.
Der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler.
I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden.

Stk. 7.3
NK-Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning
Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse.
Hvis anlægget forudsættes overtaget af NK-Spildevand A/S, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den
økonomiske afregning, der skal finde sted ved selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om
betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi.
NK-Spildevand kan stille krav om, at detailkloakanlægget dimensioneres og udformes således, at det er forberedt for
tilslutning af opstrøms / ovenfor liggende arealer. Udstykkerens omkostninger hertil dækkes af NK-Spildevand efter
særskilt aftale.
Efter NK-Spildevand A/S overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter
vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

Stk. 7.4
Private spildevandsanlæg indenfor kloakoplande, som tilsluttes NK-Spildevand A/S spildevandsanlæg
For private spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg, fastsætter NK-Spildevand et tilslutningsbidrag.
Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.
De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige
bestemmelser herom.
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Stk. 7.5
Ejendomme udenfor kloakoplande, som tilsluttes NK-Spildevand A/S spildevandsanlæg
NK-Spildevand kan godkende tilslutning af ejendomme udenfor kloakoplande, mod at disse selv afholder alle
omkostninger ved tilslutningen til anvist sted på selskabets spildevandssystem.
Disse ejendomme pålignes ikke tilslutningsbidrag.
De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning, vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige
bestemmelser herom.

§ 8 HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN OG GENINDTRÆDEN AF NK-SPILDEVAND A/S
Byrådet kan i kommunens spildevandsplan udpege et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at lade
ejendommene udtræde af selskabet kloakerede opland for hele eller dele af det afledte spildevand.
Byrådet kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brugen af selskabets spildevandsrenseanlæg.
Tilladelsen kan alene gives under forudsætning af, at ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en
transportledning til spildevandsrenseanlægget.
Stk. 8.1
Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren.
NK-Spildevand kan, såfremt der er eller kan indgås en aftale om udtræden af selskabet med grundejere inden for de
pågældende oplande, foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af NK-Spildevand A/S.
Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand udgør tilbage betalingsbeløbet pr.
boligenhed / pr. 800 m² erhvervsareal maksimalt 40 % af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det
tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.
Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan NK-Spildevand A/S efter et konkret skøn foretage
tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på
tidspunktet for aftalen om udtræden.
Stk. 8.2
Økonomisk kompensation til NK-Spildevand A/S
Hvis NK-Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en
bolig/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan NK-Spildevand
A/S når ejendommen udtræder af selskabet kræve økonomisk kompensation. Den kompensation NK-Spildevand A/S kan
kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller
foranstaltninger.
Stk. 8.3
Tidsmæssig begrænsning af tilbud om udtræden og tilbagebetaling
Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor Byrådet er indstillet på at tillade udtræden af NKSpildevand A/S, kan NK-Spildevand A/S fastsætte en frist for accept af tilbuddet om udtræden og tilbagebetaling.
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Stk. 8.4
En ejendom, der tidligere er udtrådt helt eller delvis af et af selskabet kloakeret opland, kan ved hel eller delvis
genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til selskabets spildevandsanlæg) pålignes et
tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter NK-Spildevand A/S har afholdt i forbindelse med
gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet.
Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb,
der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.
Hvis NK-Spildevand A/S kan sandsynliggøre, at den af Byrådet givne nye generhvervelse af retten til at aflede spildevand
fra ejendommene til selskabets spildevandsanlæg medfører specifikke anlægsinvesteringer, kan NK-Spildevand A/S
kræve økonomisk kompensation. Den kompensation NK-Spildevand A/S kan kræve, fastsættes efter en konkret
vurdering af de nødvendige specifikke anlægsinvesteringer for at kunne modtage spildevandet fra pågældende
ejendomme.

§ 9 OVERTAGELSE AF NØDLIDENDE SELSKABER
Miljøministeren kan pålægge NK-Spildevand A/S midlertidigt at overtage driften af et andet
spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,
såfremt sidstnævnte selskab anmelder betalingsstandsning eller tages under konkursbehandling.
Ved et pålæg om midlertidig overtagelse af driften af et andet spildevandsforsyningsselskab skal den overtagende
forsyning i økonomisk henseende holdes skadesløs i alle forhold vedrørende overtagelsespligten, herunder for alle
udgifter i øvrigt ved håndteringen, transporten og behandlingen af spildevandet.

§ 10 KLAGE
Byrådets beslutninger efter loven om frister for tilslutning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
NK-Spildevand A/S beslutninger efter vedtægten er ikke forvaltningsretslige afgørelser og kan derfor ikke påklages til
andre administrative myndigheder eller klageinstanser, men kan prøves ved domstolene.
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