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NOTAT  

KL høringssvar til tre bekendtgørelser om 
spildevandsforsyningsselskabers medfinan-
siering af projekter vedr. tag - og overflade-
vand mv. 

 

Generelle bemærkninger 
Helt overordnet hilser KL de 3 bekendtgørelser velkommen. Her er tale om 

et vigtigt skridt i retning af at få etableret rammer for at gennemføre de 

rigtige løsninger i relation til skybrudshændelser/regnhændelser. 

 

KL har ikke behandlet sagen politisk, høringssvaret er udarbejdet af KL’s 

sekretariat. Vi tager derfor forbehold for politisk godkendelse heraf.  

 

KL er helt enig i, at kommunerne skal fastlægge rammerne for klimatilpas-

ning i de respektive sektorplaner mv. KL peger igen på, at selskaberne må 

tillægges handlepligt, som konsekvens af planerne. Når Kommunalbestyrel-

sen beslutter service- og miljømål gennem sektorplanlægningen, skal der 

umiddelbart være adgang for vandselskabet til at finansiere målene som ”1:1 

omkostninger”. 

 

KL mener selvfølgelig ikke, at kommunerne skal foretage sin sektorplan-

lægning m.v. uden at inddrage vandselskaberne heri. I den sammenhæng 

hilser KL vejledningen om klimatilpasningsplanlægning, som nu er i høring, 

velkommen.  

 

KL fraråder evt. langvarig revision af de foreliggende udkast til bekendtgø-

relser lige nu. Idet vi allerede er i januar 2013, haster det med at få udsendt 

bekendtgørelserne som grundlag for implementering af elementerne om 

klimatilpasning i ØA 13, der blev indgået mellem regeringen og KL sidste 
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sommer. KL anbefaler derfor, at der kun præciseres enkelte elementer i 

udkastet til bekendtgørelserne i denne omgang. KL har følgende forslag: 

 

 Det bør klart fremgå, at selskabet i lånets løbetid skal dække alle 

kommunernes udgifter i forbindelse med lånet. Som formuleringen 

er i bekendtgørelsens §14, stk. 2, kan man godt blive i tvivl om, hvad 

”investeringsomkostninger” dækker over. Det er KL’s holdning, at 

begrebet ”investeringsomkostninger” bør dække over samtlige 

kommunens udgifter forbundet med finansieringen – altså både ren-

ter, afdrag og andre omkostninger som eksempelvis stiftelsesudgifter 

og ikke mindst eventuelle kurstab på lånet. 

  

I den videre implementering er det vigtigt at sikre, at især de årlige afdrag 

håndteres tilfredsstillende i det kommunale budget- og regnskabssystem. 

Håndteringen af anlægsudgifterne bør ikke være problematisk, men tilrette-

læggelsen af reglerne vedrørende kontering af de årlige betalinger fra se l-

skabet kan foretages på forskellige måder, hvoraf nogle vil være mere hen-

sigtsmæssige end andre. KL forventer at blive inddraget i den forbindelse  

 

KL anbefaler i denne sag, at ministerierne udarbejder vejledninger, der kla-

rer eventuelle andre uklarheder, som afdækkes i den aktuelle høring af de 

tre bekendtgørelser. 

 

 KL anbefaler samtidig, at bekendtgørelserne tages op til revision i forbin-

delse med den planlagte evaluering af sagen. På det tidspunkt bør bl.a. dis-

kussionen af fordeling af finansiering mellem de skatte- og takstfinansierede 

områder tages op igen. Samtidig kan nogle af de administrativt tunge regler 

revurderes og forhåbentlig forenkles. 

 

Detaljerede bemærkninger 
KL videregiver samtidig mere detaljerede kommentarer fra KTC til de tre 

bekendtgørelser, hver af de tre bekendtgørelser kommenteres særskilt:  

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om spil-
devandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4  

Kap. 3, § 5, stk. 3: Vi er enige i, at det giver mening, at projekter som spil-

devandsforsyningen vil betale for først inkluderes i spildevandsplanen, når 

der foreligger en aftale mellem parterne. Vi forstår dog ikke formuleringen 

”den endelige spildevandsplan”.  

Kap. 4, § 6, stk. 1: KTC mener, at en spildevandsplan bør udarbejdes i sam-

arbejde mellem Myndigheden og Selskabet. Derfor er formuleringen ” … 

skal forhandles med … ” positiv. Vi savner dog en angivelse af muligheder-

ne, hvis forhandlingen ikke fører til et resultat og vi mener, at præmissen er 
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forkert: Hvad er Selskabets incitament til at forhandle en plan de ikke har 

handlepligt på? 

 

Udkast til Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers 
medfinansiering af kommunale og private projekter 

§ 2. stk.1: Det er positivt at der åbnes for medfinansiering. Bekendtgørelse 

anvender dog konsekvent betegnelsen ”kan” og ikke ”skal” i de paragraffer 

som omhandler etablering af projekter. I realiteten kan Selskabet på denne 

måde - fordi spildevandsplanen ikke er bindende - afvise at indgå aftale om 

medfinansiering, hvilket også fremgår af § 11, stk. 1.  

§ 3 og § 4. stk.1: Det står ikke klart hvad sondringen mellem om et vandløb 
er i byzone(§4) eller i landzone(§3) er med for og hvilken forskel det gør.  

§ 4, stk. 2 og 3: Det er positivt, at Selskabet kan betale alle omkostninger til 
projekter om håndtering af tag- og overfladevand for projekter igangsat før 
1. januar 2015. Det vil forhåbentlig øge incitamentet til at få planlagt og 
gennemført projekter hurtigst muligt. 

§ 8, stk. 1: Vi er enige i, at det bør være Kommunalbestyrelsen som - som 

forudsætning for et projekts gennemførelse - beslutter om projektet er hen-

sigtsmæssigt og omkostningseffektivt. Det fordrer dog, at Myndighe-

den/Kommunen har adgang til de samme oplysninger om projektet som 

Selskabet stiller til rådighed for Forsyningssekretariatet jf. § 6, stk. 1.  

§ 9, stk.1: Vi er enige i sammenkædningen til risikokortlægningen i den 

kommunale klimatilpasningsplan. 

§ 10: Hvad er 1 % af kommunens veje? Det skal vel forstås som % af km 

kommunevej (vejlængden)? 

§ 11, stk. 1: Se kommentar ovenfor.           

 

UDKAST. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og medde-
lelse af garantier m.v. 

KTC har ingen kommentarer til udkastet.  

 

Venlig hilsen 

 

Niels Philip Jensen 

konsulent 

 

 


