
Bilag 1, skitse af meromkostningsprincip 

 

Princippet om at forsyningen skal dække merudgifterne indebærer, at det bliver nødvendigt at 

identificere, hvad omkostningerne ved projektet ville være, hvis projektet ikke indeholdt 

klimatilpasningselementer. Meromkostningerne til klimatilpasning kan herefter opgøres som de 

forøgede omkostninger, som projektet bliver tilført, som følge af klimatilpasningselementerne.  

 

Det bemærkes, at det afgørende ikke er hvem der rent faktisk har det største behov, eller hvem der 

initierer processen. Der skal således uanset ”rækkefølgen” tages udgangspunkt i at kommunen 

dækker grundomkostningerne til projektet, og at spildevandsselskabet dækker meromkostningerne 

der skyldes hensyn til håndteringen af regnvand.  

 

Opgørelsen kan illustreres ved to eksempler: 

 

EKSEMPEL 1 

Et projekt omhandler et generelt områdeløft, 

og indeholder asfaltering med porøs asfalt, 

omprofilering af vej (ændret graduering og 

højere profiler) og etablering af grønne 

områder. Der er med andre ord tale om et 

projekt med normale kommunale formål og 

klimatilpasningsformål. Den samlede pris er 

200. 

  

Basisløsningen er, at projektet gennemføres, 

men uden at der gennemføres 

klimatilpasningselementerne, d.v.s. 

kommunen genetablerer vejen (uændret 

graduering og samme profiler) og etablerer 

grønne områder omkring den. Samlet pris 

100. 

  

Meromkostningerne som forsyningen skal 

dække er: 1) meromkostningerne ved porøs 

asfalt i forhold til alm. asfalt, 2) 

meromkostningerne ved graduering og 

omprofilering af vejen i forhold til 

basisløsningen - i alt 200-100=100.

 

EKSEMPEL 2 

Det samlede projekt indeholder en forbedring 

af vandløbets tilstand, så det opfylder det 

miljømål vandplanen har fastlagt. Hertil 

kommer etablering af et reservoir, der kan 

udjævne vandløbets vandføring, så meget store 

vandføringer undgås. Reservoiret ligger 

opstrøms, reservoiret skal sikre, at vandløbet i 

byen kan rumme regnvand fra befæstede arealer i 

byen 

 

Basisløsningen er, at projektet gennemføres, 

men uden at der gennemføres 

klimatilpasningselementerne, d.v.s. 

kommunen ændrer forholdene i vandløbet. 

Samlet pris A. 

  

Meromkostningerne som forsyningen skal 

dække er: 1) etablering af reservoir (B kr.), 2) 

betaling til jordejer for  tinglysning af en 

deklaration på ejendommen  (C kr.) - i alt B 

kr. + C kr. 

 

Som det fremgår, vil et samlet projekt med flere forskellige formål medføre, at der vil skulle ske en 

nærmere fordeling af omkostningerne efter meromkostningsprincippet. Et projekt kan dog også 

have alene et klimatilpasningsformål, og altså ikke tilgodese andre kommunale formål. I denne helt 

særlige situation vil alle omkostningerne være meromkostninger til klimatilpasningsformål, og 

dermed vil forsyningen skulle finansiere hele projektet. Eksempel to ovenfor vil være et eksempel 

herpå, hvis vandløbet allerede i dag opfylder målsætningen. 


