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AFTALE OM UDTRÆDEN
Aftale om udtræden af spildevandsforsyningen

MELLEM
Vestforsyning Spildevand A/S
Nupark 51
7500 Holstebro
CVR nr. 26704006
(herefter ”Vestforsyning”)

OG

(herefter ”Grundejeren”)

er der dags dato indgået følgende aftale om udtræden af spildevandsforsyningen.
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1. BAGGRUND
1.1. Grundejeren ejer ejendommen beliggende
, matr. nr.
(herefter benævnt ”Ejendommen”), som er tilsluttet Vestforsynings spildevandsanlæg.
1.2. Vestforsyning og Grundejeren er nået til enighed om, at Ejendommen skal udtræde af
spildevandsforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand. Denne aftale har til formål at
regulere vilkårene herfor.

2. AFTALENS VIRKNING
2.1. Ejendommen udtræder delvist af spildevandforsyningen med virkning fra [dato].
2.2. Når Ejendommen er udtrådt, sidestilles Ejendommen i enhver henseende med ejendomme, der
aldrig før for tag- og overfladevand har været tilsluttet Vestforsynings spildevandsanlæg.
2.3. Når Ejendommen er udtrådt, må der ikke afledes tag- og overfladevand fra Ejendommen til
Vestforsynings spildevandsanlæg, heller ikke i forbindelse med skybrud.,
2.4. Såfremt Ejendommen eller nye parceller, der udstykkes fra Ejendommen, senere ønskes tilsluttet
Vestforsynings spildevandsanlæg, skal der betales tilslutningsbidrag i henhold til de til enhver tid
gældende regler for den eller de ejendomme, der tilsluttes spildevandsanlægget.

3. BETINGELSER
3.1. Aftalen er betinget af, at kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune giver tilladelse til, at
Ejendommen udtræder.
3.2. Hvis tilladelsen ikke foreligger på udtrædelsestidspunktet, jf. pkt. 2.1, udskydes tidspunktet for
Ejendommens udtræden indtil tilladelsen foreligger.

4. ØKONOMISKE FORHOLD
4.1. Grundejeren skal ikke betale økonomisk kompensation til Vestforsyning i forbindelse med
Ejendommens udtræden.
4.2. Vestforsyning tilbagebetaler 20.000 kr. inkl. moms som kompensation for den fulde udtræden for
tag- og overfladevand. Beløbet udbetales, når der foreligger dokumentation for, at der på
Ejendommen er etableret et af Holstebro Kommune godkendt spildevandsanlæg, der kan håndtere
al tag-og overfladevand fra ejendommen, herunder at der også er taget hånd om
skybrudssituationen. Der skal foreligge en kloaktegning og en underskrevet færdigmelding fra
autoriseret kloakmester.

5. TINGLYSNING
5.1. Vestforsyning kan for egen regning foranledige, at denne aftale tinglyses på Ejendommen.
Grundejeren er forpligtet til at medvirke hertil.
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6. UNDERSKRIFTER
For Vestforsyning Spildevand A/S:

For

Dato:

Dato:

J.nr. 313260-DJU
Lasse Møller
Advokat
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab
DOKK1 Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Tlf. +45 33 34 00 00
Fax +45 33 34 00 01
CVR 35 20 93 52
denmark@dlapiper.com
www.dlapiper.com
DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab (CVR-nummer 35 20 93 52) er en del af det globale advokatfirma DLA Piper, der
opererer via flere særskilte juridiske enheder. Vores kontorer i Danmark ligger på Rådhuspladsen 4, 1550 København V, og DOKK1,
Hack Kampmanns Plads 2, Niveau 3, 8000 Aarhus C.
På www.dlapiper.com findes en liste over kontorer og firmaoplysninger
Hovedtelefonnummer i Danmark:
+45 33 34 00 00
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