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Forsyningssekretariatets udkast til afgørelse om 

vejbidrag – opfølgning på KL’s skrivelse af 15. april 2011  

Resumé 

KL har erfaret, at Forsyningssekretariatet er begyndt at sende forslag til 

afgørelser ud til kommunerne vedr. fastsættelse af vejbidrag i henhold til 

betalingsvedtægtsloven.  

 

KL vil opfordre til, at kommunerne henholder sig til Naturstyrelsens 

tidligere fortolkning af reglerne.    

 

Sagen 

Forsyningssekretariatet vurderer, at der i de pågældende tilfælde er sket 

udlodning i henhold til stoploven. I vurderingen ser Forsyningssekretariatet 

på, om vejbidragene dækker de faktiske omkostninger forstået som både 

anlægs- og driftsomkostninger, som der er forbundet med 

vejafvandingsopgaven.  

 

Forsyningssekretariatet anfører, at ”Et omkostningsægte vejbidrag, der ikke 

medfører en uddeling til kommunen som følge af underprissætning, skal 

dække vejafvandingens forholdsmæssige andel af selskabets 

anlægsomkostninger og driftsomkostninger.”   

 

KL henholder sig forsat til Naturstyrelsens tidligere udmeldinger herom: 

”Det er Naturstyrelsens vurdering, at vejbidraget ikke skal afspejle de 

faktiske totale omkostninger ved afledning af regnvand fra vejene, men 

alene afspejle de forøgede anlægsudgifter til kloakledningerne, dog højst 8 

% af disse anlægsomkostninger. Det er Naturstyrelsens vurdering, at det 

alene er anlægsomkostningerne til kloakledningsanlæg, der indgår i 

beregningsgrundlaget for det kommunale vejbidrag. Naturstyrelsen vurderer 

således, at et spildevandsforsyningsselskabs drifts- og 
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vedligeholdelsesomkostninger ikke skal indgå i beregningen af det årlige 

vejbidrag, og at undladelse heraf altså ikke kan anses for at være uddeling 

eller vederlag, som skal indberettes efter stoploven. Det gælder, uanset om 

bidraget er fastsat til 8 % eller lavere. Denne vurdering er bl.a. baseret på, at 

det af forarbejderne til betalingsloven direkte fremgår, at der ikke betales 

driftsbidrag.” 

 

Den videre proces 

KL har været i dialog med Forsyningssekretariatet. De kan på nuværende 

tidspunkt ikke melde noget om, hvornår de forventer at træffe endelig 

afgørelse i sagerne. Forsyningssekretariatet vil vende tilbage med en 

udmelding om deres videre proces inden for kort tid, som KL vil 

videreformidle.  

 

KL har i den forbindelse opfordret Forsyningssekretariatet til at afvente 

med at videresende deres endelige afgørelse til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet indtil der er opnået enighed mellem Naturstyrelsen og 

forsyningssekretariatet om fortolkningen af reglerne.  

 

I henhold til udligningslovens § 15, stk. 4, skal en eventuel modregning ske 

fra oktober måned i det år, hvor rådighedsbeløbet inkl. forrentning er 

meddelt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Afhængig af tidspunktet for 

den endelige afgørelse af sagerne vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 

princippet kunne foretage modregningen med kort varsel. Det er imidlertid 

KL’s forventning, at dette ikke kan nås i 2011 jf. forståelsen mellem KL og 

Forsyningssekretariatet om, at der ikke oversendes opgjorte rådighedsbeløb 

til Indenrigs- og Sundhedsministeriet før der er opnået enighed mellem 

Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet om regelfortolkningen.  

 

I stedet forventer KL, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse 

med midtvejsreguleringen i 2012 vil foretage modregningen for de 

foregående år. Modregningen vil altså formodentlig finde sted i de sidste tre 

tolvtedelsafregninger i 2012. 

 

Bemærk i denne forbindelse, at modregningen beregnes efter 60/40-

modellen jf. de øvrige bestemmelser i udligningslovens § 15. Såfremt 

kommunen vælger at deponere et beløb svarende til det opgjorte 

rådighedsbeløb, udgør statsafgiften 40 pct. af dette beløb, mens 

deponeringen frigives over 10 år (dog frigives tilskrevne renter løbende). 

Hvis der ikke foretages deponering udgør statsafgiften 60 pct. af det 

opgjorte rådighedsbeløb. 

 

Hvis du vil vide mere 
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KL har tidligere skrevet ud til kommunerne om beregning af vejbidrag. I 

disse tre link kan læses KL’s informationsskrivelser.  

 

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Artikler/82946/2011/03/Orientering-

om-fastsattelse-af-vejbidrag/ 

 

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Artikler/84108/2011/03/Vejbidrag-jf-

reglerne-om--betaling-for-spildevand/ 

 

http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Artikler/86325/2011/05/Opfolgning-

pa-KLs-skrivelse-af-15-april-2011-om-Vejbidrag-jf-reglerne-om--betaling-

for-spildevand/ 

 

Kontaktpersoner i KL 

Har du spørgsmål til denne informationsskrivelse kan du rette henvendelse 

til Christina Føns på cef@kl.dk, 3370 3332/3046 4159 eller til Anders 

Windinge på anw@kl.dk, 3370 3544. 
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