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Kære Ida Auken
KL er i den seneste tid blevet kontaktet af en lang række kommuner, som
peger på et problem, der bør løses i økonomiforhandlingerne. Det drejer sig
om kommunernes betalinger for at få afledt vand fra de kommunale veje. I
øjeblikket sender Forsyningssekretariatet afgørelser til kommunerne om
betaling af meget store regninger, og med en meget kort frist til den 25. maj
for at gøre indsigelser i forhold til afgørelserne.
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For kommunerne under ét drejer det sig om op mod 300 mio. kr., som Forsyningssekretariatet mener, at kommunerne skal betale til staten, og altså
ikke til de spildevandsselskaber, der har haft udgifter til afledning af vandet.
For det første er KL ikke enig i Forsyningssekretariatets fortolkning af re glerne og dermed størrelsen af regningerne. For det andet er der tale om et
helt uacceptabelt forløb, hvor Forsyningssekretariatet løbende har skiftet
holdning, og efter KL’s opfattelse er der tale om så store beløb, at KL finder det nødvendigt at inddrage det i de aktuelle økonomiforhandlinger.
Kort fortalt handler sagen om, at det er meget vanskeligt at fastslå hvor
meget vand, der afledes fra vejene og ned i kloakkerne. Derfor kan kommunerne ifølge lovgivningen fastsætte vejbidraget skønsmæssigt. Det er
imidlertid KL’s opfattelse, at kommunerne ikke længere reelt har denne
mulighed. Det skyldes, at Forsyningssekretariatet – efter KL’s opfattelse –
uberettiget underkender kommunernes skøn.
Kommunerne indsendte i foråret 2011 en række oplysninger til Forsyningssekretariatet omkring vejbidrag i perioden 2007-2010. På baggrund af disse
oplysninger udsendte Forsyningssekretariatet afgørelsesudkast til kommunerne i slutningen af 2011 og starten af 2012. Hovedtrækket i afgørelserne
var, at Forsyningssekretariatet ikke kunne godkende kommunernes skønsmæssigt fastsatte vejbidrag. Derfor fastsatte Forsyningssekretariatet bidraget
for en lang række kommuner til lovens maksimum. Det medførte, at disse
kommuner pludselig skulle modregnes en statsafgift på mellem 40 og 60
pct. af de opgjorte rådighedsbeløb i deres individuelle bloktilskud.
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Afgørelsesudkastene var imidlertid beregnet på et grundlag, som Naturstyrelsen var uenig i. Forsyningssekretariatet tilbagekaldte dem derfor. Efterfølgende har Forsyningssekretariatet i foråret 2012 udsendt nye afgørelsesudkast. Høringsfristen har i begge omgange været på blot 14 dage.
På trods af den korte høringsfrist nåede en række kommuner at indsende
deres skønsmæssige beregninger af vejbidraget. På baggrund af Forsyningssekretariatet afgørelsesudkast til den ene af disse kommuner, var det kommunernes opfattelse, at man nu havde fundet en skønsmæssig beregningsmodel, som Forsyningssekretariatet kunne godkende.
Den 11. maj 2012 valgte Forsyningssekretariatet imidlertid at tilbagekalde
de afgørelser, der var baseret på den skønsmæssige beregningsmodel, som
Forsyningssekretariatet tidligere havde godkendt. Forsyningssekretariatet
skiftede altså pludselig holdning og tilføjede, at kommunerne atter havde
blot 14 dage til at indsende nye skønsmæssige beregninger – og dermed
endnu kortere tid til om nødvendigt at behandle sagen politisk.
Hvis ikke kommunerne leverer en ny skønsmæssig beregning inden den 25.
maj, som Forsyningssekretariatet kan godkende, vil Forsyningssekretariatet
meddele Økonomi- og Indenrigsministeriet, at 63 kommuner skal betale et
trecifret millionbeløb i statsafgift. KL er imidlertid bekendt med, at størstedelen af de 63 kommuner i givet fald ønsker at tilbagebetale pengene til spildevandsselskaberne – hvilket allerede er meddelt Forsyningssekretariatet. Den
usikkerhed, som dette skaber om den kommunale økonomi er uacceptabel.
Det er KL’s ønske, at problematikken omkring vejbidragene bør afklares i fællesskab mellem parterne, og ikke gennem forhastede afgørelser med meget
korte høringsfrister. KL foreslår derfor, at der hurtigt igangsættes en proces
omkring fastsættelsen af såvel de statslige som kommunale vejbidrag således, at
den økonomiske usikkerhed for kommunerne kan elimineres. I forlængelse
heraf bør tidsfristen indtil videre udskydes.
KL og Naturstyrelsen har hidtil været enige om fortolkningen af reglerne om
vejbidrag. KL anser Forsyningssekretariatets krav og afgørelser for en ny fortolkning af disse regler. KL skal derfor gøre opmærksom på, at en sådan ændring af fortolkningen af reglerne er omfattet af DUT-systemet, og hvis Forsyningssekretariatet fortolkning fremover står til troende, forventer KL særskilte
økonomiske forhandlinger herom.
Enslydende brev til erhvervs- og vækstministeren
Kopi til finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren
Med venlig hilsen
Erik Nielsen
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